
  الثقافية والدراسات اإلنسانية العلوم أكادميية ،اإلسالمية  احلضارة  آفاق
  51- 23 ،هـ .ق ١٤٣٩العدد األول، الربيع و الصيف  ،والعشرون ةالسنة احلادي

  عند علماء الُکرد الکريم القرآنمناهج تفسير 
  خالل القرن الرابع عشر للهجري

  *محمد ايزدي

  ***فاروق نعمتي ،**علي دحروج

  الملخص
ـــأّن علمـــاء الُكـــرد قـــّدموا للمكتبـــة اإلســـالمية أروع  ال خيفـــی علـــی أحـــٍد مـــن الدارســـني ب

وتفسـريه وعلومـه، وأّلفـوا  القـرآن الكـرميالكتب والعلوم وقد بـرز عـدٌد كبـٌري مـنهم لدراسـة 
التوصيفي، يكشف لنا دور مفّسري  - هذا املقال باملنهج التحليلييف تفاسري متعددة. 

، خــالل القــرن الرابــع عشــر اهلجــري وجهــودهم التفســريية القــرآن الكــرميتفســري الُکــرد يف 
ونــدرس إلــی القــرن العشــرين املــيالدي، مــع إلقــاء الضــوء علــى أبــرز منــاهجهم التفســريية، 

ومشــاركتهم يف إغنــاء  القــرآن الكــرميفســري خمصصــًة مــا صــّنفه العلمــاء الُكــرد يف تخاللــه 
ذا العلم املبارك؛ فالحظنا تنوّع مـا جـادتْ  بـه  املكتبة القرآنية، ومعرفة مدى اهتمامهم 

القـرآن قرائحهم يف هذا اجملال، ففيها التفاسـري التامـة والكاملـة، ومنهـا تفسـري أجـزاء مـن 
فيهـــا تفاســـري مطبوعـــة ومنهـــا ، وفيهـــا تفاســـري مفّصـــلة، ومنهـــا خمتصـــرة وجمملـــة، و الكـــرمي

ايـــة املطـــاف حاولنـــا تســـليط الضـــوء علـــى أهـــم وأبـــرز منـــاهج التفســـريية  خمطوطـــة. ويف 
  للمفسرين الُكرد من املأثور واملعقول وغريها.
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  المقدمة .1
؛ ألنـــه القـــرآنوإّن أعظـــم العلـــوم علـــم  هـــو كتـــاب اهللا اخلالـــد واملعجـــزة األبديـــة القـــرآن الكـــرميإّن 

وعليــه فمــن الطبيعــي أن يتســابق العلمــاء منــذ هــادي البشــريَّة ومرشــدها ونــور احليــاة ودســتورها، 
، وعلومـــه، وتفســـريه، وكشـــف أســـراره، القـــرآن الكـــرميعصـــر اإلســـالم األول إىل العنايـــة بدراســـة 

وا حولــه التــآليف والتصــانيف املختلفــة، وإّن مشــاركة املســلم الُكــردي هلــذا وفهــم معانيــه، فوضــع
العمـــل املبـــارك مل تكـــن أقـــّل مـــن مشـــاركة أي مســـلم آخـــر. إّن صـــفحات التـــاريخ ومعجمـــات 
املؤلفني توضح لنا مدى اهتمام شعب الُكـردي بـالعلم والعلمـاء وإنشـاء املسـاجد واملـدارس، مـا 

ـــ ـــوا فيهـــا يفـــوق احلصـــر والعـــّد؛ حبيـــث ال ت رى قريـــة وإن كانـــت مؤلّفـــًة مـــن مخســـة بيـــوت إّال وبن
مســــجداً وفتحــــوا مدرســــة عــــامرة بطــــالب العلــــوم الدينيــــة، ولعبــــت هــــذه املــــدارس دوراً كبــــرياً يف 
اث اإلســالمي ونشــر الثقافــة، وتســبَّبت يف ختــريج العديــد مــن العلمــاء والشــعراء  احلفــاظ علــى الــرتُّ

ًة يف العلــوم الدينيــة واألدبيــة، وبــرز فــيهم جــمٌّ غفــري متخصِّصــون يف واألدبــاء، ممــن ألّفــوا كتبــاً قيِّمــ
العلــوم اإلســالمية كلِّهــا. ومــن بيــنهم قــادة أبطــال، و علمــاء أعــالم، وكوكبــة مــن املفســرين فّســروا 
ـزوا يف جهـودهم التفسـريية  م مل يركِّ م ومبا يدعو إليه عصرهم. وإ القرآن مبا وصلت إليهم طاقا

م بلغات أخرى كالعربية والفارِسية. على اللغة الكُ    ردية فحسب، بل كانت تأليفا
ومـن هـذا املنطلــق مشّـرُت عـن ســاعد اجلِـدِّ جلمــع ودراسـة جهـود املفســرين الُكـرد ومنــاهجهم 
التفسريية يف القرن العشرين، وللوصـول إىل هـذا األمـر نكشـف أوالً سـعي العلمـاء الُكـرد خلدمـة 

، مث ســـنبحث عـــن القـــرآن الكـــرمياصـــة دورهـــم الريـــادّي يف تفســـري الـــدين والثقافـــة اإلســـالمية وخ
ايـة املطـاف  اإلنتاجات التفسريية للمفسرين الُكـرد يف القـرن العشـرين، يف فقـرات متنوعـة، ويف 

  نبحث عن مناهج التفسريية للمفسرين الُكرد من املأثور واملعقول وغريها.
  

  . أسئله التحقيق2
  بحث وحياول اإلجابة عنها هي:األسئلة اليت يتطلبها هذا ال

يف القــــرن العشــــرين  القــــرآن الكــــرميمــــا مــــدى مســــامهة مفســــري الُكــــرد يف جمــــال تفســــري  .1
  امليالدي؟ وما كمّية هذه املسامهة؟



 25...    عند علماء الُکرد القرآن الکرميمناهج تفسري 

مــا هــي أنــواع التفاســري الــيت ألّفهــا هــؤالء املفســرون الُكــرد يف القــرن العشــرين؟ ومــا هــي  .2
  املناهج اليت اتّبعوها؟

  
  البحثخلفية . 3

يوجد سلسلة رسائل وحبوث جامعية اليت تناولت حياة وجهود تفسـريية لـبعض مفسـري الُكـرد، 
لعبــد الــدائم اهلورامــاين؛ » وعلومــه القــرآنالعالمــة عبــدالكرمي املــدرس ومنهجــه يف تفســري «مثــل 

ألمحـــد مصـــطفى الشـــافعي؛ » الشـــيخ عثمـــان عبـــد العزيـــز ومنهجـــه يف التفســـري«ورســـالة بعنـــوان 
باللغـة الُكرديـة لطـه طـاهر الزملـي، وكتـاب  القـرآنعن جهـود بعـض العلمـاء الـذين فسـروا ورسالة 
وتوجـــد بعـــض الكتابـــات املتفرقـــة األخـــرى گري ولـــد بيگـــي؛ جلهـــان مفســـران معاصـــر كـــردبعنـــوان 

ـا واحتوائهــا علــى  م وأعمــاهلم بشــكل خمتصـر. كــل هـذه الدراســات مــع جود ذُِكـَرْت فيهــا حيـا
ـــ ا مل تســـتوعب كافـــة املفســـرين الُكـــرد خـــالل القـــرن العشـــرين املـــيالدي، ومل مباحـــث قيمـــة إال أ

تلتزم بتحليل مناهجهم التفسريية، ومل تعاجل موضـوعنا هـذا مـن مجيـع نواحيـه؛ ومـن هنـا نالحـظ 
أّن نطــاق هــذا البحــث يبتعــد كــلَّ البعــد عمـــا ســبقه مــن حبــوٍث يف هــذا اجملــال، ويعتــرب منوذجـــاً 

  ومقاصد تاّمة. جديداً حممًَّال بأهداف
  

  . أهمية البحث4
إّن أمهيـــة هـــذا البحـــث تكـــون يف املـــادة الـــيت اختارهـــا الباحـــث حيـــث يوّضـــح لنـــا مـــدى اهتمـــام 

حــّب اشــتغال الباحــث يف حقــل تفســري   تنبــع أمهيــة البحــث مــن، و القــرآنالعلمــاء الُكــرد بتفســري 
كتاب اهللا تعاىل، إذ البحث فيه ومعرفة مفّسريه؛ من أدّق البحوث وأعظـم العلـوم، هـذا بـاملعىن 
األعّم، وأما باملعىن األخّص: االّطالع على سري تاريخ وجهود املفّسـرين الُكـرد، ومـا قـّدموه مـن 

عن هؤالء العلمـاء األجـّالء الـذين أفنـوا  إسهامات يف ذلك اجملال، ومسامهة الباحث يف الكتابة
، خــالل فــرتة معينــة، وفــاًء لــبعض حقــوقهم، وإبــرازاً ملكــانتهم القــرآن الكــرميأعمــارهم يف خدمــة 

العلمية، وبياناً لدورهم الرّيادي يف تقّدم الثّقافة اإلسالمية، وتقديراً جلهودهم الـوفرية الـيت كـادت 
م أن تكون يف طّي النسيان وال   ّضياع.مّلفا
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  . حدود البحث والمنهج المتبع5
هــذا البحــث يُلقــي الضــوء علــى اجلهــود واإلنتاجــات التفســريية للمفســرين الُكــرد، مشــتمالً علــى 
التفاســـري الكاملـــة وغـــري الكاملـــة، والتفاســـري املفّصـــلة واجململـــة، والتفاســـري املطبوعـــة واملخطوطـــة، 

ن الرابـــع عشـــر اهلجـــري، املوافـــق للقـــرن وعلـــى أبـــرز منـــاهج املفســـرين الُكـــرد، وذلـــك خـــالل القـــر 
ســتقرائيٍّ ألهـّم املصــادر الــيت االعشـرين املــيالدي. وإّن طبيعــة هـذا البحــث اقتضــى اعتمـاَد مــنهٍج 

تناولـــت املوضـــوع، وحتليلـــّي ملـــا حتتويـــه هـــذه املصـــادر مـــن األعمـــال واآلثـــار والنتـــائج للمفســـرين، 
  عشرين.وإحصائّي ملا ذكر من أعداد املفسرين يف القرن ال

  
  (الُكرد وتفسير كتاب اهللا) الكريم القرآن. دور العلماء الُكرد في تفسير 6

  إّن الُكـــــرد شـــــعب مســـــلم عريـــــق لـــــه تـــــاريخ حافـــــل جميـــــد، فمنـــــذ أن دخلـــــوا يف اإلســـــالم ســـــنة 
م)؛ واعتنقــــوه دينــــاً وأســــلوب حيــــاة؛ ســــامهوا بــــدورهم إىل جانــــب 640-637 هـــــ/16-20(

، وال خيفی علی أحـد نشر الثقافة اإلسالميةبناء احلضارة و باقي شعوب األمة اإلسالمية؛ يف 
مـــن الدارســـني مـــا كـــان لعلمـــاء الُكـــرد مـــن التـــأثريات الثقافيـــة والعلميـــة حمليـــاً وعامليـــاً يف تـــاريخ 

إنشـــاء اإلســـالم، وعلـــى امتـــداد القـــرون املاضـــية أقبـــل الكثـــري مـــنهم علـــى الـــتعلم والدراســـة، و 
وبذلوا جهوداً تامة بدراسة العلوم اإلسالمية بكافة فروعها،  واعتنوا عنايةمدارس دينية كبرية، 

ـــارة  ـــادين العلميـــةجب ـــوعظ، واإلرشـــاد، وقياســـاً وخاصـــة  يف شـــّىت املي ـــأليف، وال يف مضـــمار الت
دون الــيت  ؛باإلمكانيــات املتاحــة هلــم؛ فــان كميــة املؤّلفــات واآلثــار الــيت خلفوهــا أكثــر بكثــري

إغنــاء  يفاحلقيقــة إن العلمــاء الُكــرد قــد أســهموا ضــاعت بســبب الظــروف والصــراعات، ويف 
مكتبــة التفســري اإلســالمية وإثراءهــا، حــىت بــرز فــيهم قــادُة أبطــاٍل، وکوکبــٌة مــن املفســرين قــدموا 

ـــة وموســـوعاٍت ضـــخمة يف حقـــل تفســـري  ـــزة وشـــهاداٍت حي ـــة متمي ، وقـــاموا القـــرآن الكـــرميرؤي
م يف  بتوضـــيحه: لغويـــة، وأدبيـــة، وفقهيـــة، وتارخييـــة، وعلميـــة، واملكتبـــات العامليـــة تشـــهد بـــأ

بالّلغـــة العربيـــة، مثـــل: ابـــن قتيبـــة الـــدينوري املتـــوىف عـــام متعـــددة أّلفـــوا تفاســـري القـــرون املاضـــية؛ 
هـــ)، والعّالمــة يوســف األصــم، املتــوىف عــام 606ابــن االثــري اجلــزري املتــوىف عــام (و  هـــ)،276(
وعشـــرات هــــ)، 1050املتـــوىف عـــام (چـــوری هــــ)، والعّالمـــة املـــالّ أبـــو بكـــر املصـــنف ال1012(
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كـــامًال، أو أجـــزاًء منـــه، أو    القـــرآن الكـــرميآخـــرون مـــن العلمـــاء الُكـــرد الُقـــدامى، الـــذين فّســـروا 
بعـض منهـا مطبـوع، وأكثرهـا خمطـوط ، كتبوا حواشي وتعليقات على التفاسـري؛ باللغـة العربيـة

ســع اجملــال، وظهــرت احلاجــة هــذا ويف العقــد الثــاين مــن القــرن العشــرين وبعــد مــا اتحــّىت اآلن، 
وإعــادة  بضـرورة االلتفــات إىل هـذا األمـر؛لنشـر الثقافـة اإلســالمية أكثـر؛ اهـتمَّ العلمــاُء الُكـرد 

م، واسـتطاع النـابغون مـنهم أن يلبّـوا حاجـة جمـتمعهم؛  الّنظر يف واقـع اجليـل الّناشـئ ومتطّلبـا
مـه، وبـدأوا حبركـة جديـدة لتفسـري وتفسـريه وعلو  القـرآن الكـرميفربز عدد كبـري مـنهم يف دراسـة 

  .وترمجة معانيه وباجتاهات متنوعة القرآن الكرمي
ـــزوا يف جهــــودهم التفســـريية علــــى اللغــــة  وُيالحـــظ هنــــا أن املفســـرين املعاصــــرين الُكــــرد مل يركِّ
ـم فهمـوا أن تفسـري  م بلغات أخرى كالعربيـة والفارسـية، أل الُكردية فحسب، بل كانت تأليفا

بغــري لغتــه كانــت أيضــاً  القــرآنمــن العلــوم الــيت فــرض علــى األمــة تعلمهــا، وتفســري  الكــرميالقــرآن 
  من األمور اليت فرضت على األمة، بل هي آكد.

جـــاءت أكثـــر تفاســـري العلمـــاء الُكـــرد يف القـــرن العشـــرين جامعـــة شـــاملة جلوانـــَب متعـــددٍة 
يتبـــع املفســـرون الُكـــرد اجتاهـــاً واجتاهـــات متنوعـــة، مـــن التفســـري باملـــأثور واملعقـــول وغريهـــا، ومل 

واحــداً مــن االجتاهــات التفســريية الــيت ظهــرت عنــد غــريهم مــن املفســرين؛ ولكــن مــن خــالل 
دراسة تفاسريهم؛ ُيالحظ بأنه قد اهتّم بعضهم اهتماماً خاّصاً وبالغاً جبانب واحد أكثر من 

  اجلوانب األخرى.
ين الُكـرد يف القـرن العشـرين، ففيهـا تنّوعت واختلفت اجلهود واإلنتاجـات التفسـريية للمفسـر 

، وفيهــا تفاســري مفّصــلة، ومنهــا القــرآن الكــرميالتفاســري التامــة والكاملــة، ومنهــا تفســري أجــزاء مــن 
  خمتصرة، وفيها تفاسري مطبوعة ومنها خمطوطة كما سنشري إليها يف الفقرات التالية:

  
  التفاسير المطبوعة 6.1
  التفاسير المفصلة الكاملة 6.1.1
نــدي (التفســري الُكــردي لكــالم اهللا)، للمــالّ حممــد بــن  المي خوداوه فســريي كــوردي لــه كــه ته - 

م) يف عشـرة أجـزاء، 2009وتفسريه مكتوٌب باللغة الُكردية ومطبـوع سـنة ( ،1زاده جليعبد اهللا 
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وهـــو مـــن بـــاكورة جهـــود العلمـــاء الُكـــرد يف جمـــال التفســـري باللغـــة الُكرديـــة، ويُعـــدُّ رائـــد املدرســـة 
؛ وتفسريه هذا ميتاز عـن غـريه بأسـلوبه العصـري ومنهجـه اخلـاص القرآن الكرمياحلديثة يف تفسري 

  يف التفسري العقلي.
، وتفسـريه هـذا 2د العزيـزللمالّ عثمان عب )؛القرآن الكرميريوز (تفسري پته فسريي قورئاين  - 

م) يف 1995وطبـــع ســـنة (تفســـري قـــّيم وكامـــل للقـــرآن الكـــرمي، وبتعـــابري كرديـــة ســـهلة ومفهومـــة، 
مخســـة عشـــر جملـــداً، وقـــد مجـــع املفســـر بـــني الرِّوايـــة والدِّرايـــة والنَّقـــل والعقـــل يف تفســـريه، واهـــتّم 

  كثرياً.باملنهج النقلي  
لعالمـــة عبـــد الكـــرمي حممـــد لتفســـري النـــامي؛ تفســـري النـــامي، ومواهـــب الـــرمحن، وخالصـــة  - 
، إّن املفســــر ألّــــف ثالثــــة تفاســــري بـــاللغتني العربيــــة والُكرديــــة: (التفســــري النــــامي للقــــرآن 3املـــدرس

باللغــــــة الُكرديــــــة، أول تفســــــري بــــــدأ بــــــه املــــــدرس، ومطبــــــوع يف ســــــبعة جملــــــدات ســــــنة الكــــــرمي)، 
غـة العربيـة، طبـع يف سـبعة جملـدات بالل)، القـرآنتفسري مواهب الرمحن يف تفسـري م). و(1980(

(خالصــة تفســري النــامي)، قــد خلصــه املفســر واختصــره مــن تفســري النــامي، م). و1987ســنة (
م) يف ثالثـــــة جملّـــــدات باللغـــــة 2002وصـــــار كرتمجـــــة تفســـــريية للقـــــرآن الكـــــرمي، ومطبـــــوع ســـــنة (

  الُكردية، ومنهج املفسر يف تفاسريه الثالثة على التفسري النقلي والفقهي.
، وهــو تفســري كامــل 4(التفســري الزمنــاكويي)؛ للمــالّ ســعيد زمنــاكويي فســريي زمنــاكويي ته - 
وطبعـــه املفســـر بنفســـه ســـنة بلغـــة كرديـــة ســـهلة واضـــحة، بعيـــداً عـــن التكلـــف والتعمـــق،  شـــامل،

  (النقلي) وبالتفسري باللغة. م) يف اثين عشر جملداً، واهتم يف تفسريه بالتفسري باملأثور2000(
هــذا التفســري  ،5نظــام الــّدين عبــد احلميــدل ن (تفســري روضــة األزهــار)؛ گولشــه  تــه فســريي - 

م)، وأســــلوبه يف 2008 م و2005بالّلغـــة الُكرديـــة يف ثالثــــة جملـــدات، ومطبـــوع مــــرّتني، ســـنة (
بــالقرآن، واعتــىن بالقضــايا  القــرآنتفســريه ســلٌس ســهٌل، وقــد اهــتّم املفســر اهتمامــاً بالغــاً بتفســري 

  اللغوية كثرياً.
وهـو تفسـري جيّـد  -  6دهگالين -  (التفسري املنَتَخب): حملمود أمحدي ته فسريي گولبژير - 
، وكامــل للقــرآن الكــرمي باللغــة الُكرديــة، بأســلوب ســهل، يتســم بالبســاطة، والرّقــة، ومبــنهج نــافع

  م).1990 م و1984علمي، يف سبع جملدات، وقد طبع هذا التفسري مرتني، عام (
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، 7يـي  ): حملمـود گاللـهالقـرآنيشتين قورئـان (التفسـري البليـغ لفهـم  وان بو تيگه فسريي ره ته - 
م، 2002إن هــذا التفســري مفّصــل كامــل، باللغــة الُكرديــة، ومطبــوع يف مخســة عشــر جملــداً ســنة 

وصــرف املصــنف عشــر ســنني مــن عمــره لتــأليف هــذا التفســري، وســار يف تفســري اآليــات علــى 
  األخرى.أكثر من املناهج املنهج النقلي 

  التفاسير المفصلة غير المكتملة 6.1.2
إن هــذا التفســري بالّلغــة العربيــة، ويقــع  ،8ســعيد النورســيإشــارات اإلعجــاز يف مظــان اإلجيــاز ل - 

آيــة مــن ســورة البقــرة، ومطبــوع ســنة  33صــفحة، وقــد اشــتمل علــى ســورة الفاحتــة، و 242يف 
تالها من مصائب، أن يـتم ذلـك التفسـري، وقـد أتـى م)، وقد منعته ظروف احلرب وما 2008(

، ووجــوه إعجــازه، ويلــزم بالــذكر القــرآنيف تفســريه بالعجــب العجــاب مــن أســرار الــنظم، وبالغــة 
 القــرآن الكــرميأن ســعيد النورســي ألّــف رســائل النــور، الــيت تــدور مواضــيعها حــول تفســري آيــات 

  إعجاز معانيه اجلليلة. بأسلوب علمي عصري، وهي تفسري معنوّي للقرآن، ببيان
، فكمـــا يظهـــر مـــن خـــالل دراســـة حيـــاة 9مـــد اخلـــالفســـريي خـــال (تفســـري اخلـــال): حمل ته - 

املفســر أنــه أراد تكــريس نفســه ملهمــة التفســري للقــرآن، ولكــن حياتــه مضــطربة جــّداً مــن حيــث 
عــدم االســتقرار، واالنشــغال مبشــاغل أخــرى، ومــع ذلــك فقــد أّمت تفســري ســبعة أجــزاء كاملــة مــن 

ووفّقـه اهللا تعـاىل لنشـر  )، باللغة الُكردية،30، 29، 28، 27، 3، 2، 1 : (اجلزءالقرآن الكرمي
م، مث قـــام بعــــض األعــــوان بطبــــع البـــاقي بعــــد وفاتــــه ويف ســــنة 1978 معظمهـــا يف حياتــــه؛ ســــنة

قــــد ســــلك يف تفســــريه منــــاهج متنوعــــة مــــن التفســــري النقلــــّي والعقلــــّي، إن املفســــر م)، 1990(
  والعلمّي، ولكن اهتمامه باملنهج العلمّي أكثر من املناهج األخرى.

  المختصرة/ المجملة التفاسير 6.1.3
وتفســـريه مكتـــوٌب بتعبـــري   10رتومـــاهپملظفـــر  پرشـــنگي نـــووري خـــودا (إشـــراقة نـــور اهللا تعـــاىل): - 

قــد بــدأ الــدكتور صــفحة،  844 )، ويف4Aكــردي أصــيل، ويف جمّلــد واحــد ضــخم علــى ورقــة (
واملفســر اهــتّم م، 2009م)، وطبــع ســنة 1998( م)، وانتهــى منــه يف1995( ــذا التفســري عــام

جمــــــاالت الفيزيــــــاء، يف تفســــــريه أن يـُـــــدوِّن ويـُْقِحــــــم َأْحــــــَدَث مكتســــــبات ومعطيــــــات علميــــــة يف 
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بأســلوب علمــي عصــري، مــدعم بــاحلجج والفضــاء، وغريهــا مــن العلــوم، والكيميــاء، واألحيــاء، 
  َليبِّ حاجة هذا العصر.وتُـ  القرآن الكرميتكشف عن وجوه إعجاز آيات الرصينة، لكي 

 ):القــرآن(تفســري التأمـل يف معـاين ومقاصـد بـه سـيت قورئـان  سـريي رامـان لـه مانــاو مهتـه ف - 
) 986ويف () 4Aعلـــــى ورقـــــة (ألّـــــف تفســـــريه يف جملّـــــد واحـــــد ضـــــخم  11ألمحـــــد كاكـــــه حممـــــود

وصــرف أعوامــاً كثــرية مــن عمــره هلــذا التفســري، واســتغرق عملــه صــفحًة، وذلــك باللغــة الُكرديــة، 
بـالقرآن والسـنة  القـرآنبتفسـري اعتـىن املفسـر  م)،2007وفاتـه عـام (، وطبع بعد أربع عشرة سنة

  واهتّم يف تفسريه بقضية املرأة وحقوقها كثرياً. (التفسري النقلي)،
؛ إّن 12(تفسري النور) باللغة الفارسية، التفسري املقتطف، باللغة العربيـة: ملصـطفى خـّرم دل - 

ي  لفارســـية والعربيـــة والُكرديـــة)، أمـــا الُكرديـــة: شـــنهاملفســـر ألّـــف ثالثـــة تفاســـري باللغـــات الثالثـــة (ا
أمــا  جهــوده يف القــرن احلــايل، وكــان خارجــاً عــن نطــاق حبثــي،ت (نســيم الرمحــة)، فهــو مــن  محــه ره

، وصـّنفه باللغـة الفارسـية، وأكملـه يف جملّـد دكتورالـ أول تفسري بدأ بـهتفسري النور:  .1األخريان:
إن الـدكتور  (عشر مـرات حـىت اآلن)، طُِبع مراراً كثريةوقد ) صفحًة، 1343( ، ويفواحد ضخم

املفــــردات ، وتــــابََع تفســــري توضــــيحاٍت دقيقــــة للمعــــاينبصــــاغ تفســــريه بأســــلوب مناســــب، وأتــــى 
ــا  و إعــراب مــا حيتــاج إليــه؛اللغويــة،  علــى مــن النحــو والصــرف، واإلرجــاع إىل اآليــات املرتبطــة 

اقتطفــه الــدكتور واْقتبســه مــن تفســري قتطــف: التفســري امل .2 ؛م2014دل،   وجــه لطيــف. د.خــرم
 )، ويف4Aباللغـة العربيـة، ويف جملّـد واحـد ضـخم علـى ورقـة ()، وألّفـه القرآناملنتخب يف تفسري (

جهـــداً كبـــرياً، وذكـــر  التفســـريم، بـــذل الـــدكتور إلعـــداد هـــذا 1997صـــفحة، وطبـــع ســـنة  1280
باألقواس التفسـريية الـيت حتتـوي إضـافات قيمـة يف استعان كثرياً معىن اآلية بعبارة واضحة سهلة، و 
ا، و   .وغريها واألمور الكونية،، األحكام الفقهيةتفسري املفردات اللغوية وإعرا

  
  التفاسير المخطوطه 6.2
ومي كــوردان (تــذكار اإلميــان لقــوم الُكــرد) للمــّال حممــد بــن مــّال حســني  بــو قــه  تيــذكاري ئيمــان - 

كتـب تفسـريه بالّلغـة الُكرديـة، يف مثـان جملّـدات كبـرية، علـى ورقـة تشـبه ، إّن املفسر  13خواهر زاد
) ورقــة، ويعــدُّ أول تفســري كتــب باللغــة الُكرديــة حســب الوثــائق 2263) اليــوم، ويف (A3بورقــة (
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بالقرآن، وباألحاديث والروايـات الـواردة،  القرآناملخطوطة، واعتمد املفسر على أسلوب تفسري 
لكلمــات واملفــردات اآليــات الــيت حتتــاج إىل بيــان وتوضــيح، ومــا زال هــذا وقــد أشــار إىل معــاين ا

التفســري خمطوطــاً، والّنســخة األصــلية خبــّط املؤلّــف حمفوظــة خبزانــة جامعــة صــالح الــّدين بأربيــل  
  .35كردستان العراق، حتت رقم 

ـــه فســـريي قورئـــان (حيـــاة اإلنســـان يف تفســـري ژ  -  ـــه ت للمـــال حســـني  )القـــرآنيـــاين ئينســـان ل
ويف جملـد واحـد، يبلـغ عـدد صـفحاته ، إّن املفّسر ألف تفسريه باللغة الُكرديـة، 14سعدي املفّسر

واملــنهج الــذي ارتكــز عليــه هــو )، cm32×19) صــفحة، وهــي بقيــاس (626برتقــيم املفّســر: (
ولــيس هلــذا التفســري املخطــوط أكثــر مــن نســخة واحــدة، التفســري النقلــي واالعتمــاد علــى اللغــة، 

رأى بعـض البـاحثني  فوظاً كهيئته إال بعض صفحات معـدودة منـه؛ أصـابتها رطوبـة،وما يزال حم
  بأن هذا املفسر سبق خواهر زاد يف البدء بالتفسري، ويف االنتهاء منه.

، إن هــذا التفســري باللغــة العربيــة، 15حســن البيــان يف تفســري القــرآن حملمــد طــه الباليســاين - 
 شـعبان24 صفحة، بدأ به املفسـر يف 3000ته وخمطوط يف مخس جملدات، يناهز عدد صفحا

ومبـا أن تفســريه جـامع بـني املنقـول واملعقــول؛ م)، 1993م، وانتهـى منـه سـنة (1985ه/1406
لكـن ُيالحـظ بأنـه قـد اهـتّم اهتمامـاً خاّصـاً وبالغـاً بالتفسـري باملـأثور وباجلانـب اللغـوي والنحــوي 

 ).97- 48: 2003والصريف أكثر من اجلوانب األخرى (الكوفلي، 
وهـو تفسـري كامـل ، 16حملمـد بـن عبـد الكـرمي خـاكي (التفسـري خـاكي) ته فسـريي خـاكي - 

 يف ثالثـــــــني جـــــــزءاً ضـــــــمن مخســـــــة عشـــــــر جملّـــــــداً، باللغـــــــة الُكرديـــــــة، وبـــــــدأ بـــــــه املفســـــــر بتـــــــاريخ
م)، فطبــــع منــــه ثالثــــة أجــــزاء فقــــط، ســــنة 20/1/1989م)، وانتهــــى منــــه يف (19/1/1971(

م، وبـــاقي األجـــزاء خمطـــوط، وحمفـــوظ لـــدى أبنائـــه يف الســـليمانية، إن املفســـر ســـار علـــى 1998
ذا املنهج أكثر من اهتمامه مبناهج أخرى (املنهج النقلي،    ).79 :2008الزملي، واهتّم 

 17للمـال علـي پشـدريلتوعيتنـا)  القرآنته فسريي قورئان بو ووشيار بونه وه مان (تفسري  - 
تفسـري يف االبتـداء يف سـبع جملـدات كبـرية احلجـم، مث اختصـره وحـذف منـه كتب املفسـر هـذا ال

دأ العمــــــل بــــــه يف بــــــ) صــــــفحة، 1800الزوائــــــد حــــــىت صــــــار ثــــــالث جملــــــدات، يف أكثــــــر مــــــن (
م) هذا التفسري ال يزال خمطوطـاً، والباعـث 10/5/2000م)، وانتهى منه يف: (13/2/1998(



  هـ .ق ١٤٣٩العدد األول، الربيع و الصيف  والعشرون، ةالسنة احلادي، اإلسالمية احلضارة  آفاق    32

ذا التفسري: األحداث ا ملؤسفة اليت أحاطـت بـالُكرد تارخييـاً خصوصـاً يف اّلذي دفعه إىل قيامه 
القـــرن العشـــرين، مثـــل محـــالت اإلبـــادة اجلماعيـــة، وعمليـــات التـــدمري والتهجـــري، وتنفيـــذ العمليـــة 
ــ(األنفال)، واســـتخدام األســـلحة الكيمياويـــة علـــى كثـــري مـــن املنـــاطق الُكرديـــة  الشـــنيعة املســـّماة بــ

ــة مدينــة (حلبجــ ة)، وذلــك توعيــًة ألبنــاء شــعبه وتعــرّفهم علــى واجــبهم اإليرانيــة والعراقيــة، وخاصَّ
 ).2014(املقابلة مع املفسر،  جتاه دينهم وقومهم

  
  مناهج المفسرين الُكرد في تفاسيرهم 6.3

نتبـــع  اإلنتاجـــات التفســـريية للمفســـرين الُكـــرد يف القـــرن العشـــرين عرضـــاً ســـريعاً؛بعـــد أن عرضـــنا 
لّونــت االنتــاج التفســريي باملفســرين الُكــرد؛ ممــا كانــت ذلــك ببيــان أهــم املنــاهج واالجتاهــات الــيت 

ا، ومن اجلـدير بالـذكر أنـه جـاء أكثـر تفاسـري العلمـاء الُكـرد يف القـرن العشـرين  هلم عناية كثرية 
جامعاً شامًال جلوانب متعددة واجتاهات متنوعة؛ من التفسـري النقلـي والعقلـي والعلمـي وغريهـا، 

اهــــاً واحــــداً مــــن املنـــاهج التفســــريية الــــيت ظهــــرت عنــــد غــــريهم مــــن ومل يتبـــع املفســــرون الُكــــرد اجت
وتفســـريه،  القـــرآن الكـــرمياملفســـرين، وذلـــك للـــدور البســـيط الـــذي لعبـــه العلمـــاء الُكـــرد يف فهـــم 

معتقدين بأنه وافياً بالغرض، ومفيـداً ألعـداد كبـرية مـن القـراء واملهتمـني بفهـم كتـاب اهللا؛ ولكـن 
حظ بأنه قد اهتّم بعضهم اهتمامـاً خاّصـاً وبالغـاً جبانـب واحـد من خالل دراسة تفاسريهم؛ يال

أكثــر مــن اجلوانــب األخــرى، وأن هــذا اجلانــب قــد غلــب علــى تفاســريهم، ففــي الفقــرات التاليــة 
  نشري إىل أهم مالمح منهجهم مع ذكر األمثلة، ونعرضها يف مطالب مخسة:

  المنهج النقلي (التفسير بالمأثور) 6.3.1
سري الُكرد هذا املنهج يف تفسريهم، بل إن بعضهم عـّدها أفضـل منـاهج استخدم أكثر مف

التفســـري، ويف ضـــوء مـــراجعيت للتفاســـري ودراســـيت هلـــا أمكنـــين حصـــر أهـــم هـــذا املـــنهج يف ثالثـــة 
  أقسام، فنذكرها مع بيان األمثلة: 

  بالقرآن القرآنتفسير  6.3.1.1
مــن أقــدم الطــرق بــالقرآن هــو أقــرب الطّرائــق إىل الّصــدق والّصــواب ويُعتــرب  القــرآنتفســري إّن 
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، ويرجع استخدامه إىل زمن الرسول (ص)، وإنه (ص) قام بتعليم أتباعه عمليـاً علـى يف التفسري
وحظوا هذا املـنهج باهتمـام استخدامه، ولذلك تعرض املفسرون الُكرد هلذا الّنمط من الّتفسري، 

وأّن َمـن يـتفّحص تفاسـريهم؛ جيـد فيهـا الكثـري مـن  بعضـهم منهجـاً رئيسـياً، واسع، حبيث اختـذه
  ذلك، وللمزيد من البيان نسوق بعض الشواهد من تفاسريهم:

تعـــرض هلـــذا الـــّنمط مـــن الّتفســـري كثـــرياً، ولكـــن حينمـــا يـــذكر آيـــة تفســـرياً آليـــة  زاده جلـــيإّن 
أخرى أو بياناً ملعىن مل يوردها كاملة، بل أورد جزءاً مـن اآليـة املتعلقـة بـاملطلوب، ومل يـذكر اسـم 

َـا اْلَمِسـ«يف تفسـري قولـه تعـاىل: ذكـر السورة، وال رقم اآلية؛ ومن األمثلة من هذا النوع مـا  يُح ِإمنَّ
إّن {َكِلَمتـُه} يف اآليـة «، )171 :(النسـاء »ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمتُـُه أَْلَقاَهـا ِإَىل َمـْرميََ 

مبعىن: أنه حصل بكلمة (كن) من اهللا تعاىل، فإن عيسى (عليه السالم) خلق من غـري واسـطة 
أب بــل بواســطة (كــن) فقــط؛ علــى خــالف أفــراد بــين آدم، فكــان تــأثري الكلمــة يف حقــه أظهــر 

ثَـِل آَدَم َخَلَقـُه ِمـْن تـُـرَاٍب ُمثَّ قَـاَل ِإنَّ َمثَـَل ِعيَسـى ِعْنـَد اللَّـِه َكمَ ˮوأكمل، ويؤيد ذلك قولُه تعاىل: 
  ).234، 2 ج :2009، زاده جلي)» (59: (آل عمران “لَُه ُكْن فـََيُكونُ 

ـــذا النـــوع مـــن التَّفســـري، وإّن هـــذا النـــوع ضـــّم مســـاحة كبـــرية يف  واهـــتّم عثمـــان عبـــد العزيـــز 
يــأيت جبمــع اآليــات ذات تفســريه؛ حيــث يــذكر آيــة تفســرياً آليــة أُخــرى جبنبهــا أو يف احلاشــية، و 

العالقة واملرتبطة بعضها مع بعض، ويوفق بينها حىت يكون التَّفسري واضـحاً لـدى القـارئ، ففـي 
)، بـّني اجلماعـات الـيت أنعـم اهللا 7: الفاحتـة( »ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعلَـْيِهمْ « تفسري قوله تعاىل:

َمـــــَع الَّـــــِذيَن أَنـَْعـــــَم اللَّـــــُه َعَلـــــْيِهْم ِمـــــَن النَِّبيِّـــــَني  فَأُولَِئـــــكَ  ...«علـــــيهم مـــــن النبيـــــني وغـــــريهم بآيـــــة: 
 القـرآنجاءت اآلية األوىل جمملة، والثانيـة مفصـلة، و« ، ويقول)69: النساء( »... َوالصِّدِّيِقنيَ 

  ).5، 1 ج :1995(عبدالعزيز، » يفسر بعضه بعضاً 
ذا النوع من التفسري كثرياً  عبد الكرمي املدرسإّن  جيـب أن نعلـم أن «وصرّح به قائالً  اهتمَّ 

يَــاَبِين «ففــي تفســري قولــه تعــاىل:  ،...» تكــون تفســرياً وبيانــاً لبعضــها األخــرى القــرآنبعــض آي 
إن املــراد بالنعمــة، مــا ذكــره «)، يقــول 47: (البقــرة »ِإْســرَائِيَل اذُْكــُروا نِْعَمــِيتَ الَّــِيت أَنـَْعْمــُت َعَلــْيُكمْ 

َوِإْذ َجنَّْيَناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعـْوَن َيُسـوُموَنُكْم ُسـوَء اْلَعـَذاِب «اهللا تعاىل يف آياٍت أخرى، كقوله تعاىل: 
 »لَــْيُكُم اْلَمـــنَّ َوظَلَّْلنَـــا َعلَــْيُكُم اْلَغَمــاَم َوأَنـْزَْلنَــا عَ « )، وقولــه تعــاىل:49: (البقــرة »يُــَذحبُِّوَن أَبـْنَــاءَُكمْ 

 ).161، 1 ج :1987املدرس، )» (57: (البقرة
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بـالقرآن وسـلك  القـرآنوقد اهتم نظام الدين عبد احلميـد يف تفسـريه اهتمامـاً بالغـاً بتفسـري 
َوِإْذ قَــاَل َربُّــَك لِْلَمَالِئَكــِة « ففــي تفســري قولــه تعــاىل: هــذا املــنهج، وبــّني مــدى ارتبــاط اآليــات؛

ن اهللا ســــــبحانه وتعــــــاىل، إ«)، قــــــال 33-30: البقــــــرة( »... ِيف اْألَْرِض َخِليَفــــــةً َجاِعــــــٌل  ِإينِّ 
خاطــب عــاَمل اخللــق مجيعــاً، مــن حــّي وغــري حــّي، فكمــا خاطــب الــذر الــذي كــان موجــوداً يف 

ُمثَّ اْســَتَوى « :القــرآن الكــرمي(ع)، كــذلك خاطــب األرَض والســماَء، كمــا جــاء يف  آدمظهــر 
يَ ِإَىل  َماِء َوِهـــ ا السَّـــ ْو َكْرًهـــ ـــا َطْوًعـــا َأ َي ِت ــا َولِـــْألَْرِض اْئ َـ اَل َهل َقـــ اٌن فـَ ، )11: فصـــلت( »ُدَخـــ

الكــالم يقتضــي أن اهللا تعــاىل أمــر الســماء واألرض باإلتيــان، فأطاعــا وامتــثال،   هــذا فظــاهر
» كمــا أطــاع آدم وامتثــل، فعــدم إدراكنــا لكيفيــة اخلطــاب، ال يقــدح يف وجــود هــذه املســألة

  ).20، 1 ج :2005  الّدين،  (نظام
بــــالقرآن، حيــــث يفســــر اآليــــة بآيــــة أخــــرى،  القــــرآنبتفســــري اعتــــىن كثــــرياً  حممــــود أمحــــديإّن 

 »ِإيَّـــــاَك نـَْعبُـــــُد َوِإيَّـــــاَك َنْســـــَتِعنيُ « كمـــــا استشـــــهد لتفســـــري قولـــــه تعـــــاىل:ويقـــــارن بـــــني اآليتـــــني،  
َصــــَالِيت َوُنُســــِكي قُــــْل ِإنَّ « )، باآليــــات الــــيت تبحــــث عــــن تفاصــــيل العبــــادة، مثــــل:5  :الفاحتــــة(

إن «وأشــباه ذلــك مــن اآليــات، مث يقــول  )،162: (األنعــام »َوَحمْيَــاَي َوَممَــاِيت لِلَّــِه َربِّ اْلَعــاَلِمنيَ 
ـــه بصـــالتنا وســـائر  الصـــالة واحلـــج واألضـــحية، وبـــاقي العبـــادات خـــاص بـــاهللا تعـــاىل، وحنـــن نتوجَّ

  ).13، 1 ج :1984 (أمحدي،» املناسك إىل اهللا تعاىل ال إىل غريه
بـــالقرآن، وعنـــد مـــا يشـــرح اآليـــة، يـــذكر  القـــرآنحممـــد اخلـــال اهـــتّم اهتمامـــاً بالغـــاً بتفســـري  إنّ 

أشباهها وأمثاهلا من اآليـات األخـرى ليؤّكـد فهمـه مـن اآليـة، وأّن َمـن يـتفّحص تفسـريه جيـد فيـه 
أشـار إىل  )،6: الفاحتـة( »اْهِدنَا الصِّـرَاَط اْلُمْسـَتِقيمَ « الكثري من ذلك؛ فعندما فّسر قوله تعاىل:

أنـــواع اهلدايـــة الـــيت وهبهـــا اهللا تعـــاىل لإلنســـان، مثـــل هدايـــة الفطـــرة واحلـــس والعقـــل والـــدين الـــيت 
 )، وقولـــه تعـــاىل:10: البلـــد( »َوَهـــَديـَْناُه النَّْجـــَدْينِ « جـــاءت يف آيـــات كثـــرية، مثـــل قولـــه تعـــاىل:

ــ« ــا َمثـُـوُد فـََهــَديـَْناُهْم فَاْســَتَحبُّوا اْلَعَم ــَك «)، وقولــه تعــاىل: 17: (فصــلت »ى َعَلــى اْهلـُـَدىَوأَمَّ أُولَِئ
  ).40- 39، 1 ج :1990) (اخلال، 90: (األنعام »الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ 

ذا النوع يف تفسـريه؛ ويـأيت جبمـع اآليـات ذات العالقـة واملرتبطـة  إّن أمحد كاكه اعتىن كثرياً 
ـــــه تعـــــاىل: بعضـــــها مـــــع بعـــــض؛  ـــــْن تـََفـــــاُوتٍ «ففـــــي تفســـــري قول ـــــرَّْمحَِن ِم ـــــِق ال ـــــا تـَـــــَرى ِيف َخْل  »َم



 35...    عند علماء الُکرد القرآن الکرميمناهج تفسري 

 استشـهد بآيـات مرتادفـة املعـىن لعـدم اخللـل والـنقص يف خملوقـات اهللا تعـاىل، مثـل:)، 3  :(امللك
ـــْوقـَُهْم َكْيـــَف بـََنْيَناَهـــا َوزَيـَّنَّاَهـــا« ـــَماِء فـَ ُصـــْنَع اللَّـــِه «تعـــاىل:  )، وقولـــه6: (ق »أَفـََلـــْم يـَْنظُـــُروا ِإَىل السَّ

  ).894: 2007) (كاكه، 88: (النمل »الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيءٍ 
ــــٍري مــــن املواضــــع، ووّضــــ القــــرآنبتفســــري واعتــــىن حممــــد الباليســــاين  ــــالقرآن يف كث ــــات ب ح اآلي

ة هلـــا؛ ففـــي تفســـريه لقولـــه تعـــاىل:   ُيْشـــَرَك بِـــهِ ِإنَّ اللَّـــَه َال يـَْغِفـــُر َأْن «بنظائرهـــا مـــن اآليـــات املشـــا
 قــد بـَُعــد عــن طريــق احلــق والســعادة بعــداً كبــرياً؛فبمــا أن املشــرك «)، يقــول 116 :(النســاء »...

ومل خيــرج عــن الشــرك، أمــا إذا تــاب وخــرج عــن الشــرك؛ فُيغفــر ال يغفــر ذنَبــه إن مل يتــب  فــإن اهللا
... ُيَضـــاَعْف لَـــُه اْلَعـــَذاُب يـَـــْوَم  آَخـــرَ َوالَّـــِذيَن َال يَـــْدُعوَن َمـــَع اللَّـــِه ِإَهلـًــا «لـــه؛ بـــدليل قولـــه تعـــاىل: 

َوِإينِّ َلَغفَّـــاٌر ِلَمـــْن «)، وقولـــه تعـــاىل: 70- 68: (الفرقـــان »... اْلِقَياَمـــِة ... ِإالَّ َمـــْن تَـــاَب َوآَمـــنَ 
) إىل غـري ذلـك مـن اآليـات الـيت تـدل علـى أن الشـرك مغفـور لـه بالتوبـة 82: (طـه »تَاَب َوآَمـنَ 

  ).  112- 111(الباليساين، املخطوط، د.ت:  »واإلقالع عنه

  تفسير القرآن بالسنة 6.3.1.2
إّن السنة النبوية (ص) هي املصدر الثـاين للتشـريع، فـال يسـع ألحـٍد أن يتعـرض للتفسـري إال 

معـاين اآليـات الكرميـة، وعلـى هـذا سـار مفسـروا الُكـرد،  -  علـى هـديها - أن يعود إليها، ليبـني 
ــذا النــوع مــن التَّفســري، ونقلــوا األحاديــث النبويــة الشــريفة ليؤكــدوا صــحة مــا ذهبــوا إليــه  واعتنــوا 

  يف تفسريهم، وللمزيد من البيان نسوق بعض األمثلة:
نَّة اهتمامــاً بالغـاً، وحــاول أن يفّسـر   القــرآنإنَّ عثمـان عبـد العزيــز اهـتّم يف تفســريه بالسُّـ

نَّة مــــا وجــــد يف ذلــــك حــــديثاً صــــحيحاً أو حســــناً، ففــــي تفســــري قولــــه تعــــاىل الكــــرمي  :بالسُّــــ
ْن قـُــوَّةٍ « َتَطْعُتْم ِمــ ا اْســ ْـم َمــ وا َهلُـ إّن ظــاهر هــذا الــنص يــأمر «)، يقــول 59: األنفــال( »َوَأِعــدُّ

ا، وذلـــك كـــي يأخـــذ  ـــا وأســـبا بإعـــداد القـــوة بصـــورة عامـــة علـــى اخـــتالف صـــنوفها وألوا
فّسـر القـوة بـالرمي كمـا  (ص)ادهم التام يف شىت أنـواع القـوة، إال أّن النـيب املسلمون استعد

ْن قـُــوٍَّة، أال إنَّ «وهــو علــى املنــرب:  (ص)جــاء يف حــديث النَّــّيب  َتَطْعُتْم ِمــ ْـم مــا اْســ وا َهلُـ َوأِعــدُّ
ا َثالثـــاً  ُي قاَهلـــ » بـــهالّرمـــي بالـــذكر ألنـــه أقـــوى مـــا يتقـــوى  (ص)خـــّص الرســـول ، »الُقـــوََّة الرَّْمـــ

  ).165، 5 ج :1995(عبدالعزيز، 
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ـذا النـوع مـن التَّفسـري، ف القرآنبتفسري  اهتّم زمناكويي فـي تفسـري قولـه بالسنة، واعتىن كثـرياً 
فَاتـَُّقوا اهللاَ «حيث يقول:  (ص) أشار إىل حديث النيب، )34: (النساء »َواْضرِبُوُهنَّ  ...«تعاىل: 

ــِإنَُّكْم  ــْيُكْم رِْزقـُُهــنَّ  َأَخــْذُمتُوُهنَّ بَِأَمــاِن اِهللا،ِيف النَِّســاِء، َف ... فَاْضــرِبُوُهنَّ َضــْربًا َغــْريَ ُمــَربٍِّح، َوَهلـُـنَّ َعَل
  ).179، 4 ج :2000 زمناكويي،؛ 886، 2 ج :2005(مسلم،  »وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَن « قولـه تعـاىل: فـيبالسـنة، ف القـرآنيي اعتىن عناية تامة بتفسري  حممود گاللهإّن 
{رابطــوا}: مبرابطــة الغــزو يف  ، فّســر كلمــة)200: (آل عمــران »آَمنُــوا اْصــِربُوا َوَصــاِبُروا َورَاِبطُــوا

حنــــور العــــدّو، وحفــــظ الثغــــور، وصــــيانتها عــــن دخــــول األعــــداء إىل بــــالد املســــلمني، واستشــــهد 
نـَْيا َوَمـا َعَلْيَهـا،رِبَـاُط يـَـ«لتفسريه بأحاديث عن النيب (ص)، مثل:   ْوٍم ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َخـْريٌ ِمـَن الـدُّ

  .)164، 2 ج :2002يي،  الله گه؛  35، 4 ج :2001(خباري، ...» 
نَّة يف كثــٍري مــن نقوالتــه، والتــزم غالبــاً بتخــريج األحاديــث د كاكــهإّن أمحــ  استشــهد بالسُّــ

َدَقٍة «عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىل: ف من مصادرها األصلية، ْن َصـ ْريٌ ِمـ َرٌة َخـ قـَـْوٌل َمْعـُروٌف َوَمْغِفـ
)، وّضـح القـوَل املعـروَف، بأنـه يشـمل القـول احلسـن، وطالقـة 263: (البقـرة »يـَْتَبُعَها َأًذى

َرَد أحاديـــث مـــن النـــيب الكلمـــة : «، مثـــل(ص) الوجـــه، وغريهـــا مـــن األعمـــال املعروفـــة، وَســـ
ال «) و669، 2 ج :2005مســــلم، (» الطيبــــة صــــدقة، ومتــــيط األذى عــــن الطريــــق صــــدقة 

؛ 2026، 4 ج :2005(مســلم، » حتقــرن مــن املعــروف شــيئاً، ولــو أن تلقــى أخــاك بوجــه طلــق
  ).83: 2007كاكه، 

بالنســبة إىل  - واعتمــد علــى كميــة كبــرية، بالســنة، القــرآنيف تفســري  اهــتّم ســعدي املفســر
الســـنة النبويـــة معاضـــدة للقـــرآن مـــن األحاديـــث، اعتقـــاداً منـــه وإذعانـــاً بـــأن  - حجـــم التفســـري

ال يذكر سند احلديث، لكـن الغالـب عليـه هـو االكتفـاء بقولـه: (كمـا  ومفسرة له، إن املفسر
ورد يف احلديث)، مث يسوق َنّص احلديث بلفظه العريب، أو ينقـل معنـاه باللغـة الكرديـة؛ ففـي 

ـــٌة يـَْهـــُدوَن بِـــاحلَْ «تفســـري قولـــه تعـــاىل:  ـــا أُمَّ إن «)، يقـــول 181: األعـــراف( »... قِّ َوِممَّـــْن َخَلْقَن
َال يـَـزَاُل نَـاٌس ِمـْن أُمَّـِيت ظَـاِهرِيَن «كما ورد يف احلـديث:   (ص)، هم أمة حممد }األُمَّة{املراد بـ

ــــــْم َظــــــاِهُرونَ  ــــــُر اللَّــــــِه َوُه َــــــْأتَِيُهْم أَْم ــــــى احلــــــق، َحــــــىتَّ ي ؛ )207، 4 ج :2001(خبــــــاري، » عل
  ).160املفسر، املخطوط، د.ت:  سعدي
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  بأقوال الصحابة والتابعين القرآنتفسير  6.3.1.3
اعتمــد املفســرون الُكــرد علــى أقــوال الصــحابة والتــابعني يف تفاســريهم، واستشــهدوا بــأقواهلم، 

م خري املفسرين، وألن  نزل بلغتهم، وأكثرهم حضروا الوحي وشـهدوا وقـائع  القرآنمعتقدين بأ
  التنزيل، كما نرى يف األمثلة التالية:

نقــل آراء ووجهــات نظــر بعــض الصــحابة والتــابعني يف تفســريه، كمــا  عبــد الكــرمي املــدرسإّن 
ـــه تعـــاىل: ـــِن اْلَفْحَشـــاءِ « يف قول ـــْرَىب َويـَْنَهـــى َع ْحَســـاِن َوإِيتَـــاِء ِذي اْلُق َـــْأُمُر بِاْلَعـــْدِل َواْإلِ  »ِإنَّ اللَّـــَه ي

ابـــن عبـــاس يف املـــراد  )، بـــّني معـــىن العـــدل واإلحســـان والفحشـــاء، مث أتـــى بكـــالم90: (النحـــل
وفّسر ابن عبـاس (رض) العـدَل بالتوحيـد، واإلحسـاَن بـأداء الفـرائض، «ؤالء الكلمات؛ قائًال 

  ).142، 5 ج :1987(املدرس، » والفحشاَء بالزنا
 يي ســار علــى هــذا املــنهج يف تفســريه، وحــرص علــى االعتمــاد علــى أقــوال اللــه إّن حممــود گه
ــْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَهــا َكــاَن َعَلــى رَبِّــَك َحْتًمــا َمْقِضــيًّا« تعــاىل: ، ففــي قولــهالصــحابة والتــابعني  »َوِإْن ِم

(الـرب والفـاجر)  املـراد بـالورود (َوارِدهـا) يف هـذه اآليـة: أن النـاس مجيعـاً «قـال  )،72- 71: (مرمي
ـــوَن َعْنَهـــا بأعمـــاهلم،   يَـــرُِد : ض)(ر  كمـــا قـــال عبـــد اهللا بـــن مســـعوديـــردون النَّـــار، ويصـــدر اْلُمْؤِمُن

يًعا الصِّـرَاَط، َوُوُروُدُهـْم ِقيَـاُمُهْم َحـْوَل النَّـاِر، مث يصـدون َعـِن الصِّـرَاِط بَِأْعَمـاهلِِْم، َفِمـْنُهمْ   النَّاُس مجَِ
  ).137، 8 ج :2002يي،  الله (گه» َمْن َميُرُّ ِمْثَل اْلَربْقِ 

إّن سعدي املفسر استشهد بأقوال الصحابة والتـابعني كثـرياً، ففـي تفسـريه للظلمـات الـثالث يف 
)، 6  :(الزمــر »َخيْلُُقُكــْم ِيف بُطُــوِن أُمََّهــاتُِكْم َخْلًقــا ِمــْن بـَْعــِد َخْلــٍق ِيف ظُُلَمــاٍت ثَــَالثٍ «قولــه تعــاىل: 

ات الـــثالث، يعـــين: ظلمـــة الظلمـــ«استشـــهد بقـــول جماهـــد، وعكرمـــة، وقتـــادة، والضـــحاك، ويقـــول 
  ).  496املخطوط، د.ت:   (املفسر،» البطن، وظلمة الرحم، وظلمة وعاء الطفل يف الرحم

  المنهج العلمي 6.3.2
ظهـــر يف هـــذا العصـــر مصـــطلح (التفســـري العلمـــي)، واملقصـــود بـــه التفســـريات الـــيت تكشـــف يف 
بعض اآليات معاين وإشاراٍت مل تكن معروفة من قبل، أو مل يكن يعلمها البشـر عنـد نـزول مـا 

ــا مــن آيــات  ــا نتيجــة مــا جــّد و جيــدُّ يف العــامل؛ مــن كشــف وتقــدُّم علمــيٍّ القــرآناتصــل  ، أل
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قـد بعـض مفّسـري الُكـرد بالعلوم الكونية والطبيعة والكيميـاء والفضـاء وغريهـا، وإّن فيما ُيسّمى 
العلميـــة ومكتشـــفات  القـــرآن الكـــرميـــذا املـــنهج واجتهـــدوا يف كشـــف الصـــلة بـــني آيـــات  اعتنـــوا

العلم التجرييب على وجـه يظهـر بـه إعجـاز للقـرآن الكـرمي، ويـدلُّ علـى مصـدره وصـالحيته لكـل 
  هذه الفقرة نشري إىل بعض ما جاء يف تفاسريهم من هذا املنهج:زمان ومكان، ففي 

ومــا وجــد مــن العلــوم،  القــرآنإّن حممــود أمحــدي حــاول يف تفســريه التوفيــَق بــني نصــوص 
، القـرآن الكـرميوبثَّ يف تفسريه أّن العلم هو الـذي يسـتمد صـحته وبيانـه إذا اتفـق مـع آيـات 

يف  القـرآن الكـرميويـذكر لنـا تفسـرياً علميـاً لـبعض آيـات  واهتمَّ باملنهج العلمـي اهتمامـاً كبـرياً،
فعنــد تفســريه  ضــوء مــا توصــلت إليــه أقــوى النظريــات العلميــة أو مــا ترجحــت صــحته منهــا،

ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ «لقوله تعاىل:  )، أشـار إىل أطـوار تكـوين اجلنـني ومراحـل 2: (العلق »َخَلَق اْإلِ
جل بالبويضة واالنقسامات والتصـاق النطفـة األمشـاج خلقته يف بطن أمه من تلقيح نطفة الر 

جبــدار الــرحم، وتشــكل اخلاليــا الغضــروفية ومــا حيــدث يف فــرتة احلمــل مــن الشــهر األول حــىت 
  ).165، 7 ج :1984، الوالدة (أمحدي

إّن حممد اخلال اعتىن يف تفسريه باآليات الكونية والعلمية اعتناء جيِّـداً وتطـّرق إىل كثـٍري مـن 
املعـــارف والعلـــوم الكونيـــة واملخرتعـــات احلديثـــة الـــيت اكتشـــفها اإلنســـان املعاصـــر بســـبب التقـــدم 

ذكـر تلـك احلقـائق  ) مـن سـورة البقـرة،24- 23فعند تفسريه آليات ( العلمي والتقّين يف عصره،
ـا صــدق النبــوة، كمــا استشــهد  القــرآنالعلميـة؛ إلظهــار إعجــاز  يف كـل زمــان ومكــان، وليثبــت 

ــًة َوَخيُْلــُق َمــا َال تـَْعَلُمــونَ « اىل:بقولــه تعــ ــَل َواْلِبَغــاَل َواحلَِْمــَري ِلَرتَْكُبوَهــا َوزِيَن بــأّن  )،8(النحــل/ »َواْخلَْي
اهللا تعاىل أخـرب بصـنع الطـائرات والبالونـات والسـيارات والغواصـات وغريهـا، ممـا ال علـم للبشـرية 

) 30: (األنبيـاء »َواْألَْرَض َكانـَتَـا رَتْـًقـا فـََفَتْقَناُمهَـا َأنَّ السََّماَواتِ «به حينئذ؛ واستدّل بقوله تعاىل: 
بــأّن الكــون كــان شــيئاً واحــداً متصــالً مــن غــاٍز مث انقســم إىل ســدائم، وعاَلمنــا الشمســي وجــد 
وُخِلق نتيجة تلك االنقسـامات، وذكـر املفسـر بـأن النـاس كـانوا يعتقـدون بـأّن الزوجيـة منحصـرٌة 

ــا موجــودة يف األشــجار  القــرآنقــط، وقــد ســبق يف اآلدميــني واحليوانــات ف بأربعــة عشــر قرنــاً بأ
ــــا َزْوَجــــْنيِ «والنباتــــات وغريهــــا مــــن املوجــــودات، كمــــا يف قولــــه تعــــاىل:   »َوِمــــْن ُكــــلِّ َشــــْيٍء َخَلْقَن

ـــر يف هـــذا املـــنهج أن ). وأحيانـــاً 82- 74 ،1 ج :1978) (اخلـــال، 49: (الـــذاريات أراد املفسِّ
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ـــذا قـــد يصـــل إىل الـــرأي الغريـــبمبـــا يتفـــق  القـــرآنيفســـر  عـــدل عـــن وي مـــع النظريـــات احلديثـــة، و
احلقــائق الشــرعية، علــى أننــا حنــن املســلمني لســنا يف حاجــة إىل مــا أثبتــه العلــم؛ ألجــل تصــحيح 

  أرفُع من أن يعارضه العلم. القرآنبعض الروايات، وأن 
مـــن ويـَُعـــدُّ تفســـريه اهـــتّم يف تفســـريه اهتمامـــاً كثـــرياً مبســـألة اإلعجـــاز العلمـــي، پرتومـــاه ّن إ

وجتاربُه وطرائُقه العمليـة، واسـتخداُمه مـن العلـوم املعاصـرة مشـهودة التفاسري العلمية املعاصرة، 
ـــه شـــيء مـــن مزايـــا العلـــوم التجريبيـــة والطرائـــق العمليـــة، ففـــي  وملموســـة يف تفســـريه؛ فـــال يفوت

َـا َيصَّـعَُّد ِيف السَّـَماءِ «له تعاىل: تفسريه لقو   »َوَمـْن يُـرِْد َأْن ُيِضـلَُّه َجيَْعـْل َصـْدَرُه َضـيًِّقا َحَرًجـا َكَأمنَّ
، أشــار إىل اخنفــاض نســبة األوكســيجن وانعدامــه عنــد االرتفــاع إىل طبقــات )125: األنعــام(

مــــا جــــاء يف اآليــــة ســــبق هــــذا بأربعــــة عشــــر قرنــــاً، ك القــــرآن الكــــرميالعليــــا للجــــو، علمــــاً بــــأن 
م) بــأن الــذرّة، تنقســم علــى 1897وأشــار إىل أنــه اكتشــف عــام (). 161: 2009 ،رتومــاه(پ

بأربعــة  ســبق هــذا القــرآن الكــرميعناصــر ثالثــة، وهــي: الربوتــون والنيــوترون واأللكــرتون، علمــاً بــأن 
َعْنـُه ِمْثَقـاُل َذرٍَّة َال يـَْعـُزُب «عشر قرناً وأن هنالك شـيئاً أصـغر مـن الـذرة، وذلـك بقولـه تعـاىل: 

ــــَماَواِت َوَال ِيف اْألَْرِض َوَال َأْصــــَغُر ِمــــْن َذلِــــكَ  ). 548: 2009رتومــــاه، پ) (3: ســــبأ( »ِيف السَّ
ـــَماِء َوِهـــَي ُدَخـــانٌ «ويف تفســـري قولـــه تعـــاىل:  إّن «يقـــول )، 11: فصـــلت( »ُمثَّ اْســـَتَوى ِإَىل السَّ

يف بـدء اخللـق، وأّن الكـون كـان مليئـاً بغـاز اآلية تتحّدث عـن مرحلـة مبكـرة مـن عمـر الكـون 
يقـّرر بـأّن السـماء أو الكـون كـان دخانـاً،  القـرآنحاّر مث تربّد، وأول ما تشكل هـو النجـوم، و

مراحلـــه مث زيـَّـن اهللا الســـماء بـــالنجوم، ومساهـــا املصـــابيح، لقــد اكتشـــف العلمـــاء أن الكـــون يف 
بعـــد اكتشـــفوا  اهليـــدروجني وغـــاز اهليليـــوم، ولكـــنهم)، وخصوصـــاً غـــاز gasاألوىل امـــتأل بالغـــاز (

 االنفجـــارات ) ينتشــر بــني النجـــوم، ويقولــون إنــه مـــن خملفــاتcosmic dustذلــك غبــاراً كونيـــاً (
  ).615: 2009رتوماه، (پ» النجمية، وجاء هذا الرتتيب بتقدير اهللا سبحانه وتعاىل

  المنهج العقلي 6.3.3
عقـــل والفكـــر واالســـتدالل يف تفســـريهم، واســـتفادوا مـــن اســـتخدم بعـــض املفســـرين الُكـــرد قـــوة ال

أدوات الربهان والقرائن العقليـة، وأعملـوا النظـر يف آيـات قرآنيـة وفسـروها عـن طريـق العقـل، ويف 
  التايل نشري إىل مناذج من هذا املنهج:
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اسـتعمل عقلـه احلـر يف تفسـريه، وعـّد العقـَل الوسـيلة الفضـلى لتقريـب اإلسـالم  زاده جلـيإّن 
ومـــن خـــالل تفســـريه حـــارب والتحـــرر مـــن قيـــود التقليـــد،  ، ودعـــا إىل التجديـــدإىل أذهـــان النـــاس

النزعــة اخلرافيــة الشــائعة الــيت كانــت تســيطر علــى العقليــة العامــة يف املنطقــة يف تلــك الفــرتة، وقــد 
حـــاول رّد االعتبـــار إىل الـــّدين علـــى أســـاس أّن كـــّل ماجـــاء بـــه موافـــق للعقـــل، كمـــا جاهـــد مـــن 

ـــا، خـــالل تف فقـــد قـــال يف معـــرض ســـريه لتنشـــئة عقليـــة دينيـــة تفهـــم الســـنن الكونيـــة، ومتغريا
ــُرُهْم َال يـَْعِقلُــونَ «تفســريه لقولــه تعــاىل:  ــَرتُوَن َعَلــى اللَّــِه اْلَكــِذَب َوَأْكَث  »َوَلِكــنَّ الَّــِذيَن َكَفــُروا يـَْف

ام الكـــذب واالفـــرتاء، إن العقـــل مييِّـــُز بـــني األحكـــام الصـــادرة مـــن اهللا وأحكـــ«)، 103 :(املائـــدة
ويف الواقـع إين ال أنكـر حاكميـة العقـل بعـد بعثـة النبـوة كمـا قالـت املعتزلـة، وذم اهللا املشـركني يف 

)؛ 21، 3 ج :2009، زاده جلـي» (هذه اآلية حيث مل يستعملوا عقوهلم بالنظر يف احلجـج واآليـات
)، فّســـر {َحَفظَـــة} بـــالقوى املدافعـــة 61 :(األنعـــام »َويـُْرِســـُل َعَلـــْيُكْم َحَفظَـــةً « ويف قولـــه تعـــاىل:

ــا هــي الــيت حتفــظ اجلســم مــن األمــراض، ورأى مجهــور  واملانعــة املوجــودة يف جســم اإلنســان أل
املفسرين بأن املقصود من{َحَفظَة} يف اآلية: املالئكة اليت يراقبون وحيفظون الناس ولـيس مبعـىن 

  ).81، 3 ج :هنفس (املصدرالقوى املدافعة؛ كما زعم املفسر 
إّن حممــــد اخلــــال قــــد أعطــــى لعقلــــه حريــــًة واســــعًة واعتمــــد يف تفســــريه علــــى العقــــل يف النفــــي 

َوِإْذ قـُْلنَـا لِْلَمَالِئَكـِة اْسـُجُدوا ِآلَدَم «واإلثبات والرتجيح، ففي تفسريه للمالئكة يف قوله عّز وجـّل: 
ميكـــن القـــول بـــأن جممـــوع مـــا ورد يف املالئكـــة مـــن  «)، يقـــول 34: (البقـــرة »َفَســـَجُدوا ِإالَّ إِبِْلـــيسَ 

م موكلني باألعمال من إمناء نبات وحفظ إنسان وغري ذلك؛ فيه إمياء إىل أن هذا النمو يف  كو
النبــات مــثالً مل يكــن إال بــروح خــاص نفخــه اهللا يف البــذرة؛ فكــل أمــر كلــي قــائم بنظــام خمصــوص 

إمنا قوامه بروح إهلي؛ ُمسَِّي ِيف ِلَساِن الشَّرِْع َمَلًكا، ومـن مل يبـال متت به احلكمة اإلهلية يف إجياده؛ ف
وعّرب )؛ 102، 1ج : 1978(اخلال، » يف التسمية بالتوقيف يَُسمِّي َهِذِه اْلَمَعاِينَ اْلُقَوى الطَّبِيعِيَّةَ 

ّن بــاجلراثيم اجلــ املفســر كــذلك عــن الشــياطني بنزعــات الشــر املنتشــرة واملنبثّــة يف العــامل، وعــّرب عــن
  ).185، 30ج : 1990اخلال، (امليكروبات) اخلفية اليت تسبب كثرياً من األمراض (

إّن قول املفسر حول ماهية املالئكة واجلن؛ غري سديد، وقد وصـل بـه إىل صـورة ختـالف مـا 
جاء يف احلقائق الشرعية، وحنن إذا ما وجدنا بعض التعارض بني ما حتـدثنا عنـه العلـوم وبـني مـا 
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حيـدثنا عنــه الـدين؛ فعلينــا أن نــرجح ونؤيـد النصــوص الدينيــة، وقـد يرجــع مــا نشـاهده أحيانــاً مــن 
  التعارض إىل النقص يف معلوماتنا.

  المنهج الفقهي 6.3.4
 عنــد تفســريهم آليــات األحكــام، باملســائل الفقهيــةاعتــىن مفســرو الُكــرد كغــريهم مــن املفســرين 

وأحيانـــاً ذكـــروا مـــذاهب الفقهـــاء فيهـــا؛ وأشـــاروا إىل آراء العلمـــاء حوهلـــا، ولكـــن أبـــرزوا مـــذهب 
ـــم كتبـــوا تفســـريهم لبـــين قـــومهم املنتمـــني إىل هـــذا  الشـــافعي (رح) مـــن بـــني املـــذاهب، وذلـــك أل

  وفيما يأيت مناذج من هذا املنهج:املذهب، 
ـــا عنايــة أكثـــر مـــن إّن عبــد الكـــرمي املــدرس اهـــتمَّ باألحكـــام الفقهيــة وفّصـــ ل فيهــا، واعتـــىن 

واسـتنبط الفتــاوى املعاصـرة مــن اآليـات، ففــي وأحيانـاً ذكــر مـذاهب الفقهــاء، املسـائل األخــرى، 
 )،14 :البقــرة( »َوِمــْن َحْيــُث َخَرْجــَت فـَــَولِّ َوْجَهــَك َشــْطَر اْلَمْســِجِد اْحلَــرَامِ « تفســري قولــه تعــاىل:

تعيني جهة القبلـة، واسـتنبط مـن قـول اإلمـام مالـك (رح)  ذكر اخلالف بني العلماء والفقهاء يف
نـَْيا، «حيث يقول  لَـُة أَْهـِل الـدُّ ـَة، َواْحلَـَرُم ِقبـْ لَـُة أَْهـِل َمكَّ َلٌة ِألَْهِل اْلَمْسِجدِ، َواْلَمْسِجُد ِقبـْ اْلَكْعَبُة ِقبـْ

ســـالمي بـــأن كـــرة األرض كلهـــا قبلـــة ملـــن كـــان يف الســـماء، علـــى أي جنـــم كـــان، ألن التشـــريع اإل
 ).236، 1 ج :1980(املدرس،  »يصلح لكل زمان ومكان، ويستمر مع التطورات العلمية

إّن ســـــعيد الزمنـــــاكويي اهـــــتّم بتفســـــري آيـــــات األحكـــــام كثـــــرياً، وفّصـــــل القـــــول يف األحكـــــام 
)، ذكر أحكـام املواريـث، وأورد مسـائله 14- 11الفقهية، ففي آيات املرياث ويف سورة النساء (

ـــــُرونَ « ويف تفســـــري آيـــــة:). 142، 4 ج :2000اكويي، بالتفصـــــيل (زمنـــــ ـــــُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ  »َال َميَسُّ
وأشـار إىل آراء الفقهـاء يف مّسـه ملـن كـان متوضـئاً أو  القـرآنمـّس )، ذكر موضـوع 79 :(الواقعة

 ).248، 11 ج :2000غري متوضئ (زمناكويي، 
الــنص، واسرتســل الكــالم يف إّن أمحــد كاكــه ذكــر األحكــام الفقهيــة الــيت تظهــر بوضــوح مــن 

ودرس ِحَكـم التشـريع وِعَللهـا،  رجَّح األمـور الـيت فيهـا اخـتالف بـني العلمـاء،املسائل الفقهية، و 
واهــــَتمَّ بأحكــــام املــــرأة يف املــــرياث وحقوقهــــا الزوجيــــة، وأحكــــام الــــزواج والطــــالق وغريهــــا، بغيــــة 

الطـََّالُق َمرَّتَــاِن فَِإْمَســاٌك « عــاىل:فعنــد تفســريه لقولـه ت اإليضـاح والتســهيل يف فهـم معــىن اآليـات،
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مــا 229 :(البقــرة »ِمبَْعــُروٍف أَْو َتْســرِيٌح بِِإْحَســانٍ  )، فّصــل أحكــام الطــالق واخللــع ومــا يتعلــق 
  ).146- 145: 2007كاكه، من العّدة والصداق، واستغّل مساحة واسعة يف تفسريه (

  المنهج اللغوي (التفسير على قواعد اللغة العربية) 6.3.5
إّن فهــم اللغــة العربيــة جبميــع فروعهــا موضــع عنايــة املفســرين، وال ينبغــي ألحــد أن يقــدم علــى 

مــا مل تتحقــق فيــه أهليــة التفســري الــيت تقتضــي الوقــوف علــى معرفــة املعــاين الــيت  القــرآنتفســري 
غ الدالـــة علـــى معانيهـــا املختلفـــة (الصـــرف)، وضـــعت لأللفـــاظ (علـــم اللغـــة)، واهليئـــات والصـــي

وكيفيــة الرتاكيــب حبســب اإلعــراب (النحــو)، ومــا يتعلــق بفصــاحة األلفــاظ والرتاكيــب وطــرق 
سـّجل املفسـرون الُكـرد تفوقـاً ملحوظـاً يف جمـال تأدية مقاصدها (البالغة)، ومن هـذا املنطلـق 

ــا وســيلة لفهــم كتــاب اهللا ــذه العلــوم، معتقــدين أ ا أن تســهل و  عــّز وجــّل، العنايــة  مــن شــأ
وإليضــاح مــنهج املفســرين الُكــرد يف هــذا النــوع مــن التفســري  لــدى القــرّاء، القــرآنعمليــة فهــم 

  أعرض النقاط التالية:

  اللغة 6.3.5.1
اهــتم املفســرون الُكــرد باجلانــب اللغــوي يف تفســريهم كثــرياً، وذلــك لبيــان وتوضــيح املقصــود 

  وغريها، كما نرى يف األمثلة التالية: من الكلمات الغريبة، والغامضة
ـــَجُر َيْســـُجَدانِ «عنـــد تفســـريه لقولـــه تعـــاىل:  زاده جلـــيإّن  ـــر )، 6 :الـــرمحن( »َوالـــنَّْجُم َوالشَّ فسَّ

ـذا املعـىن  {الّنْجم} مبا ال سـاق لـه مـن النبـات، وفسـر {الّشـَجر} مبـا لـه سـاق، وقصـد املفّسـر 
  ).377، 9 ج :2009: زاده جلي( ساق له كالبقولبأن النبات الذي ال ينجم من األرض؛ ال 

حــــاول تفســــري الكلمــــات املفــــردة، وإرجاعهــــا إىل أصــــوهلا مــــع ذكــــر إّن عثمــــان عبــــد العزيــــز 
ها، فحينمــا فسَّـر:  إّن كلمــة «يقــول )، 59 :(األحـزاب »يـُـْدِنَني َعلَــْيِهنَّ ِمـْن َجَالبِيــِبِهنَّ «مايشـا

يسـرت مجيـع البـدن، وهـو يشـبه املاليـة (امللحفـة) {جالبيبهن} مجع جلبـاب، وهـو الثـوب الـذي 
  ).277، 11 ج :1995 (عبد العزيز،» يف زماننا

وقـف علـى بعـض الكلمـات، و التزم بشـرح املفـردات اللغويـة يف اآليـة، إّن مصطفی خرم دل 
 َويْــٌل ِلُكــلِّ ُمهَــزَةٍ «تفســريه لقولــه تعــاىل:  واســتخرج معناهــا بغيــة الوصــول إىل القــول الــراجح، فعنــد
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تابـََعــه بتفســري  وبلغــة فارســية فصــيحة؛ )، وبعــد ترمجــة معــىن اآليــة بكــل دقــة؛1 :(اهلمــزة »ُلَمــزَةٍ 
 }{مهـزة طّعـان. :}عيّـاب. {ملـزة :}{مهـزة زي وعـذاب شـديد،:خ}ويل«{الكلمات وقال 

كلتامهــــا للمبالغــــة، ومهــــا مرتادفتــــان، ويطلقــــان علــــى الطعــــن مطلقــــاً، وقــــد يطلــــق  }:{ملــــزة و
ملن يغتاب الناس ويطعن يف الغري باإلشارة باللسـان، و{الُّلَمـَزة}: يطعـن يف الغـري  {اهلَُمَزة}:

خفيـــة وباإلشـــارة بـــالعني أو باحلاجـــب، وقـــد اســـتعمل كـــل مـــن اهلمـــزة واللمـــزة مبعـــىن واحـــد، 
ـــاة ـــة إنـــزاهلم منـــازل الـــدون يف احلي » وغايتهمـــا واحـــدة، وهـــي: احلـــّط مـــن أقـــدار النـــاس وحماول

  ).1324: 2014دل،   خرم(
َوَمحَْلنَـاُه َعلَـى َذاِت «يف تفسـريه علـى (الّلغـة) كثـرياً، ويقـول يف تفسـري  اعتمد سعدي املفسـر

إّن {ُدُســٍر} مجــع ِدســار مثــل: كتــب مجــع كتــاب وزنــاً، ويطلــق: «)، 13: (القمــر »أَْلــَواٍح َوُدُســرٍ 
  ).314(املفسر، املخطوط، د.ت: » على ما يشدُّ به الّلوح؛ كاملسامري وغريها

)، يقـول 2 :(التكـوير »َوِإَذا النُُّجـوُم اْنَكـَدَرتْ « عند تفسـريه لقولـه تعـاىل: إّن حممد باليساين
انكدر املاء: إذا ذهـب صـفاؤه، فانكـدار النجـوم يـراد بـه ذهـاب ضـوئها وصـفائها، وهـو كنايـة «

  ).86، د.ت: املخطوطباليساين، » (عن زواهلا

  الصرف والنحو 6.3.5.2
باجلوانب النحوية والصرفية كاجلوانب األخرى، ومل يهملـوا هـذا اجلانـب مفّسروا الُكرد اعتىن 

املهــم، ولكــنهم مل يتوغلــوا يف التفاصــيل، ومل يشــتغلوا بــإعراب مجيــع اآليــة بــل بينــوا إعــراب بعــض 
وللمزيــد مــن البيــان أشــري إىل بعــض الشــواهد ، الــيت فيهــا نــوع خفــاء أو غرابــة للقــارئالكلمــات 
  النوع:  من هذا
إن ) «22 :(الــــنجم »تِْلــــَك ِإًذا ِقْســــَمٌة ِضــــيَزى«قــــال يف تفســــري قولــــه تعــــاىل:  زاده جلــــيإّن 

{ضـــيزى} أي: جـــائرة؛ والظـــاهر أنـــه صـــفة، واختلـــف يف يائـــه فقيـــل: منقلبـــة عـــن واو، وقيـــل: 
  ).339، 9 ج :2009، زاده جلي(» أصلية، وقيل: من ِضئزى باهلمزة، وقلبت مهزته ياء

إّن ) «19 :(حممــد »َواللَّــُه يـَْعلَـُم ُمَتَقلَّــَبُكْم َوَمثْـَواُكمْ «قـال عثمـان عبــد العزيـز يف قولــه تعـاىل: 
، وأن »تقلــب وثــوى«مصــدرين ميميــني مــن لفظــيت {متقلــبكم ومثــواكم} تصــلحان أن تكونــا 

يا وفســرت اآليــة بكــال املعنيــني، أي: يعلــم تصــرفكم يف هــذه الــدن تكونــا امســي مكــان أو زمــان،
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» ومقـــامكم يف القبـــور، أو يعلـــم مكـــان متقلـــبكم ومتصـــرفكم يف الـــدنيا، ومســـتقركم يف اآلخـــرة
  ).232، 13 ج :1995 (عبد العزيز،

أسـلوب مناسـب؛ من النحـو والصـرف، بتعبـري وجيـز و  إن خرم دل ذكر أعرب ما حيتاج إليه
)، أعــرب 7 :(احلمــد »اْلَمْغُضــوِب َعَلــْيِهمْ ِصــرَاَط الَّــِذيَن أَنـَْعْمــَت َعَلــْيِهْم َغــْريِ « ففــي قولــه تعــاىل:

إن{صــــــراط}: بــــــدٌل مــــــن الصــــــراط األول. و{غــــــِري}: بــــــدل مــــــن «بعــــــض الكلمــــــات وقــــــال: 
ــا «ويف تفســري قولــه تعــاىل: ). 1: 2014(خــرم دل، » ضــمري(هم)، أو مــن (الــذين) ــرِّي َعْيًن َوقـَ

إن {عينًا}: متيـز منقـوٌل مـن الفاعـل؛ إذ «قال  )،26 :مرمي( »فَِإمَّا تـَرَِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فـَُقوِيل 
عيُنــك. {فإّمــا}: أصــله: إن مــا، {إن}: شــرطية، و{مــا}: زائــدة تؤكــد الشــرط، األصــل: لتقــرَّ 

  ).548: 1387دل،   خرم» ({فإما تـَرَِينَّ}: فإن ترْي أحداً 
 »... ِميثَــــــــاقـَُهمْ فَِبَمــــــــا نـَْقِضــــــــِهْم «عنــــــــد تفســــــــريه لقولــــــــه تعــــــــاىل:  حممــــــــد الباليســــــــاينإّن 

ـا }ما{للسببية، و} فبما نْقِضِهمْ {إّن الباء يف: «)، قال 155  :النساء( وإن قال املفسـرون: إ
ــام  ــام، ألن يف اإل ــا مبعــىن: شــيء، عــربَّ عنــه مبــا يفيــد اإل زائــدة، ولكــن األحســن أن نقــول: إ

 ).150 باليساين، املخطوط، د.ت:(ال» التعظيم، فالتقدير: فبسبب شيء عظيمٍ 

  البالغة 6.3.5.3
، ودقـائق معانيـه، مـن خـالل القـرآنتوّجهت جهـوُد بعـض مفسـري الُكـرد إىل بيـان أسـرار 

عرضـــهم للصُّـــور واللطـــائف البالغيـــة املتنوعـــة مـــن املعـــاين والبيـــان والبـــديع، وفيمـــا يلـــي منـــاذج 
  وأمثلة منها:

إىل مــا تضــّمنت اآليــات  إّن عثمــان عبــد العزيــز قــد اعتــىن بعلــوم البالغــة وأشــار يف تفســريه
الكرميــة مــن وجــوه وفـــروع البالغــة كاالســتعارة والتشــبيه، والتَّجريـــد، واحملّســنات املعنويــة وغريهـــا، 
بصــــورة مــــوجزة، ومســــلكه يف ذلــــك: أنّــــه مل يتوّســــع يف تفاصــــيل هــــذا العلــــم، بــــل اقتصــــر علــــى 

َواْضـِرْب َهلُـْم َمثَـَل « اىل:اإلشارة إىل مواطن الوجه البالغي يف اآلية، كما قـال يف تفسـري قولـه تعـ
نـَْيا َكَماٍء أَنـْزَْلَناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتَلَط بِِه نـََباُت اْألَْرضِ    ):45 :الكهف( »اْحلََياِة الدُّ

ا ومــا  إّن هــذا املثــل يســّمى يف البالغــة بالتشــبيه املركــب، ألّن اهللا يشــبه حــال الــدنيا يف نضــر
ا إىل الـــزوال وانقضـــائها؛ حبـــال نبـــاٍت أخضـــَر شـــديد اخلضـــرة  فيهـــا مـــن زخـــارف، ُمثَّ صـــريور
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ـا املبصـرون، ُمثَّ يصـري هشـيماً فتطـريه الريـاح كـأن مل  حبيث يتعجب منه الناظرون ويفـرح بنظر
  ).114، 8 ج :1995تغن باألمس (عبدالعزيز، 

أســـرار ، وخاصـــة مـــا يتعّلـــق بالقـــرآنإّن ســـعيد الّنورســـي قـــد اهـــتّم يف تفســـريه مبســـألة إعجـــاز 
الــنظم، معتمــداً يف ذلــك علــى بيــان نكــات بالغيــة دقيقــة، و يف الواقــع إن الــروح البالغيــة تســود 
تفســريه، إذ يتطــّرق يف حتليلــه لآليــات إىل الفنــون البالغيّــة، مــن التشــبيه، واإلجيــاز، واإلطنــاب، 

ه لغـرض واالستعارة التمثيليـة، واحلصـر، والوصـل، والفصـل، وغريهـا مـن علـوم البالغـة، وكـل هـذ
، وأخفـــى وأرفـــع مـــا يف نظمـــه مـــن اإلجيـــاز والـــنظم والرتتيـــب القـــرآنتبيـــني مجلـــة مـــن أدّق فـــروع 

 »امل، َذلِـــــَك اْلِكتَــــــاُب َال َريْــــــَب ِفيـــــِه ُهــــــًدى لِْلُمتَِّقــــــنيَ «املعجـــــز، ففــــــي تفســـــري قولــــــه تعــــــاىل: 
فيـه، هـدى امل، ذلك الكتاب، ال ريب «اعلم: أنه مل يربط بني مجل: «، يقول )2-1 :(البقره
حبــروف العطــف، لشــدة االتصــال والتعــانق بينهــا، وأخــِذ كــلٍّ حبجــز ســابقتها، وذيــل  »للمتقــني

ـا دليـل لكـلٍّ جبهـة؛ كـذلك نتيجـة لكـل واحـدة جبهـة أخـرى » الحقتها، فإّن كـل واحـدة كمـا أ
 َواتًــا فََأْحيَــاُكمْ كيــَف َتْكُفــُروَن بِاللَّــِه وَُكْنــُتْم أَمْ «). ويف تفســري قولــه تعــاىل:47: 2008(النورســي، 

عــــن وجــــوه مــــن الــــنظم يف اآليــــة، وتفســــري (كيــــف) بأنــــه وبعــــد أن حتــــّدث  )28 :(البقــــرة »...
ديــدهم؛ أشـار إىل أّن يف اآليـة التفاتـاً مـن الغيبــة  لالسـتفهام اإلنكـارّي التعجـّيب إىل تقـريعهم، و

وهـــي أنـــه إذا ذكـــر  إىل اخلطـــاب؛ إذ حكـــى عـــنهم أّوالً مث خـــاطبهم، لنكتـــة معلومـــة يف البالغـــة
إىل  - لــو كــان إنســاناً  - مســاوئ شــخص شــيئاً فشــيئاً تزيــد احلــّدة عليــه، إىل أن يلجــأ املــتكلم 

املشافهة واملخاطبة معه، وكذا إذا ذكرت حماسن أحد درجة درجة؛ يتقوى ميل املكاملـة معـه إىل 
ْلَتَفــَت، فقــال: أن يلجــأ إىل التوجــه إليــه واخلطــاب معــه، فلنــزول القــرآن علــى أســلوب العــرب؛ ا

  ).214: 2008(كيف تكفرون؟) ُخماِطباً هلم (النورسي، 
  

  . النتائج7
  يف ختام هذا البحث ميكن أن نذكر أهّم ما توّصلنا إليه من نتائج:

ال خيفــی علــی أحــٍد مــن الدارســني مــا كــان لعلمــاء الُكــرد مــن التــأثريات الثقافيــة والعلميــة  .1
، ونبــغ مــنهم علمــاء خــدموا اإلســالم واملســلمني بكــّل مــا لــديهم حمليــاً وعامليــاً يف تــاريخ اإلســالم
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وبـــذلوا جهـــوداً جبـــارة يف مضـــمار التـــأليف، وخّلفـــوا كميّـــًة كثـــرية مـــن مـــن علـــم وثقافـــة وتـــأليف، 
بالّلغـــة العربيـــة يف وتفســـريه،  القـــرآن الكـــرميوبـــرز عـــدد كبـــٌري مـــنهم يف دراســـة اآلثـــار واملؤلَّفـــات، 

لعقد الثاين من القرن العشـرين؛ وبعـد أن ظهـرت احلاجـة لنشـر الثقافـة هذا ويف االقرون املاضية، 
كغـريهم مـن العلمـاء القـرآن وفّسـروا  القـرآن الكـرمياإلسالمية أكثر؛ بـدأوا حبركـة جديـدة لتفسـري 

املسلمني، وألّفوا تفاسري متعددة وبلغات خمتلفة، وال تقلُّ قيمة تفاسريهم عـن التفاسـري األخـرى 
  مي. يف العامل اإلسال

تنّوعــت واختلفــت اجلهــود واإلنتاجــات التفســريية للمفســرين الُكــرد يف القــرن العشــرين،  .2
، وفيهـــا القـــرآن الكـــرميففيهـــا التفاســـري الكاملـــة، وفيهـــا غـــري املكتملـــة، وفيهـــا تفســـري أجـــزاء مـــن 

ة تفاسري مفّصلة ومطّولـة، وفيهـا خمتصـرة، وفيهـا تفاسـري مطبوعـة وخمطوطـة. وأمـا مـن ناحيـة اللغـ
  فإن أكثرها ألفت باللغة الُكردية، وفيها اللغة الفارسية والعربية.

كمـــا يتمثـــل مـــن خـــالل البحـــث جـــاء أكثـــر تفاســـري العلمـــاء الُكـــرد يف القـــرن العشـــرين  .3
جامعاً شامًال جلوانب متعددة واجتاهات متنوعة، من التفسري النقلي والعلمي والفقهـي وغريهـا، 

اهــاً واحــداً مــن االجتاهــات التفســريية الــيت ظهــرت عنــد غــريهم مــن ومل يتبــع املفســرون الُكــرد إجت
املفســرين، وذلــك ليكــون تفســريهم مفيــداً ألعــداد كبــرية مــن القــراء واملهتمــني بفهــم كتــاب اهللا؛ 
ولكن من خالل دراسة تفاسريهم؛ يالحظ بأنّه قد اهتّم بعضهم اهتمامـاً خاّصـاً وبالغـاً جبانـب 

  ، وأّن هذا اجلانب قد غلب على تفاسريهم.واحد أكثر من اجلوانب األخرى
ودعــــا إىل اســــتعمل عقلــــه احلــــر، ، و باجلانــــب العقلــــي بعــــض هــــؤالء املفســــرين قــــد اهــــتمّ  .4

، كمـــا اعتمـــد علـــى اللغـــة، وعلـــى قواعـــد حنويـــة، وصـــرفية يف والتحـــرر مـــن قيـــود التقليـــد التجديـــد
مســاحة كبــرية يف تفســريه؛  بــاملنهج النقلــي، وإن هــذا النــوع ضــمّ تفســريه. وبعضــهم اآلخــر اعتــىن 

؛ كــذلك غلــب وكــذلك اعتــىن يف تفســريه إىل مــا تضــمنت اآليــات الكرميــة مــن قواعــد اإلعــراب
  باملسائل الفقهية.االهتماُم  علي تفاسري بعضهم

النظريـــات العلميـــة احلديثـــة، وتفســـري اآليـــات القرآنيـــة يف ضـــوء احلقـــائق العلميـــة العنايـــة ب .5
العلمــاء واملختصــني يف عصــره، كانــت منهجــاً آخــر مــن منــاهج  الــيت توصــلت إليهــا عقــول كبــار

ـــاً مـــن املفســـرين الُكـــرد؛ يف جانـــٍب آخـــر نـــرى اهتمـــام بعضـــهم اآلخـــر  ـــة، مبيّن باجلوانـــب البالغّي
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، ويالحــظ بــأّن الــروح البالغيــة تســود ، وبراعــة ألفاظــه، ولطافــة معانيــهالقــرآنخالهلــا مجــال نظــم 
يقـة. إضـافة علـي ذلـك نشـاهد منـاهج أخـرى مـن املنـاهج تفسريه، وبني دفتيه نكـات بالغيـة دق
باآليــات الكونيــة والعلميــة اعتنــاء جيِّــداً؛ واالهتمــام مبســألة التفســريية يف هــذه التفاســري؛ كالعنايــة 

اإلعجاز العلمي، وخاصًة ما يتعلق بَأْحَدث مكتسبات ومعطيـات حديثـة يف جمـاالت الفيزيـاء؛ 
  .ية، ودراسة ِحَكم التشريع وِعَللها؛ و ...واسرتسال الكالم يف املسائل الفقه

  
  الهوامش

م)، يف مدينـة كويـه التابعـة 1876: هو حممد بن عبد اهللا اجللي، الكويي، ولد سـنة (زاده جليحممد  .1
ألربيــل، يف كردســتان العــراق، تعّلــم العلــوم العربيــة والدينيــة وأكمــل الدراســة املعهــودة، وبعــد وفــاة أبيــه 

وره) يعنــی:  الي گــه تــوّىل رئاســة علمــاء املنطقــة، وورث عــن أبيــه لقــب (رئــيس العلمــاء)، واشــتهر بـــ(مه
  م.1943العراقي) ببغداد، تويف، سنة العامل الكبري، وكان من أعضاء (جملس التأسيس 

ان بــــن عبــــد العزيــــز بــــن حممــــد، ولــــد عــــام ( .2 م)، يف قريــــة (بــــريس العليــــا) غــــرب 1922عثمَّــــ
ــــم العلــــوم املتداولــــة يف ذلــــك اليــــوم والعلــــوم الشــــرعية يف  حلبجــــة، يف كردســــتان العــــراق، وتعّل

لعلــوم املختلفــة، ومرجعــاً خدمــة العلمــاء املتفــوقني، وكــان حافظــاً للقــرآن الكــرمي و املتــون يف ا
م)، بعـد أن قامـت السـلطات العراقيـة يف منطقـة حلبجـة 1987فقهيًا للمسلمني، ويف عـام (

اً للحركــــة اإلســــالميَّة يف   مبحاربــــة املظــــاهر اإلســــالميَّة؛ هــــاجر إىل إيــــران، وصــــار مرشــــداً عاّمــــ
  م.1999كردستان العراق، تويف سنة 

، أملّ بعلـوم م)، يف كردسـتان العـراق1905، ولـد عـام (ّرس)عبد الكرمي بن حممد بن فتاح، (املد .3
 م، إىل1974 الشــرعية والعربيــة والعقليــة، انتخــب رئيســاً لرابطــة علمــاء املســلمني يف العــراق مــن

إىل أن تـــويف يف  م1978م، وكـــان مـــن األعضـــاء البـــارزين يف اجملمـــع العلمـــي العراقـــي مـــن 2003
ــــاريخ  ــــه 31/8/2005بغــــداد بت ــــرية، ول ــــرية يف العلــــوم   مؤلفــــاتم، وكــــان موســــوعًة علميــــة كب كث

 68املختلفــة، حيــث اليوجــد فـــنٌّ مــن الفنــون إال وقـــد ألّــف فيــه كتابــاً أو أكثـــر، ولــه أكثــر مـــن 
  مصنفاً باللغة العربية والكردية والفارسّية.

حافظــــة م، يف قريـــة (الوران)، مب1921ه/1339ســـعيد بـــن فــــتح اهللا، (زمنـــاكويي)، ولـــد ســــنة  .4
السليمانية يف العراق، جتّول كباقي العلماء يف املـدارس الدينيـة األهليّـة، لتلقِّـي العلـوم اإلسـالمية، 
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وكــــان مســـــتمراً بالتـــــأليف والـــــوعظ، واإلرشـــــاد، واخلدمــــة للمســـــلمني، حـــــّىت وافـــــاه األجـــــل ســـــنة 
  م، يف بلدة السليمانية.2006

 ،م1923 ) التابعـة لكركـوك يف العـراق سـنةپـه ته پاشنظام الدين ابن عبـد احلميـد، ولـد يف قريـة ( .5
ســـنة يف ، و م بدرجـــة امتيـــاز1973 وحصـــل علـــى شـــهادة املاجســـتري يف الشـــريعة اإلســـالمية ســـنة

هــاجر إىل بريطانيــا، وســكن يف بلــدة مث مُعــنيِّ أســتاذاً جبامعــة القــرآن الكــرمي يف الســودان، 1995
  للدراسة، والتأليف. ) وهو اآلن مقيم فيها، ومتفرغBrestol(بريستول) (

يف كردسـتان  م، يف بلـدة (دهگـالن)1934 حممود ابـن عليمـراد (أمحـدي دهگالنـی)، ولـد سـنة .6
إيــران، وهــو كــادح وذو علــم غزيــر، وفهــم عميــق، ووعــي بصــري، وجهــد مســتدمي، ولــه مؤلفــات 

يعـيش يف متنوعة كثرية يف علوم الشريعة بلغـيت الكرديـة والفارسـية، خمطوطـة ومطبوعـة، وهـو اآلن 
  مدينة (سنندج).

اللـه) مبحافظـة السـليمانية  م، يف قريـة (گه1948حممود بن أمحد بن حممد (گه اليل) ولـد سـنة  .7
يف العراق، حصل على شهادة البكـالوريوس يف الشـريعة اإلسـالمية، ونـال شـهادة الـدبلوم العـايل 

عّني  م1978م، ويف سنة 1976يف علم املكتبات يف معهد الدراسات العليا جبامعة بغداد سنة 
  أميناً ملكتبة مركزية ملديرية األوقاف يف السليمانية، وهو اآلن مقيم ببلدة السليمانية يف العراق.

م، يف قرية نورس التابعة لواليـة بـدليس مـن 1873ولد سنة مريزا بن علي (النورسي)، سعيد بن  .8
واســتطاع أن يُــتِقن ، حفــظ القــرآن الكــرمي وأملََّ بــالعلوم الدينيــة، نســب إليهــاجنــوب شــرق تركيــا، و 

نــاً  الرياضــيات، والفلــك، والكيميــاء، والفيزيــاء، واجليولوجيــا، وغريهــا، وتعّمــق فيهــا، وأصــبح متمكِّ
منهــا لدرجــة أنــه كــان قــادراً علــى التــأليف يف بعضــها، فُســمِّي ألول مــرة بـــ(بديع الزمــان)؛ اعرتافــاً 

أسَّـس مجاعـة إسـالمية باسـم (مجاعـة النـور)، ورّكـز يف الـدعوة علـى م بعلمـه الغزيـر، من أهل العلـ
ــــذيب النفــــوس، م) بعــــد أن اجتــــاز 23/3/1960تــــوّيف يف: ( حقــــائق اإلميــــان، والعمــــل علــــى 

مرحلتني مهمتني يف حياته: املرحلة األوىل اليت أطلق فيهـا اسـم (سـعيد القـدمي) علـى نفسـه، ويف 
خدمة اإلسـالم بـاخلوض يف احليـاة السياسـية، واملرحلـة الثانيـة الـيت أطلـق فيهـا هذه املرحلة حاول 

اسم (سعيد اجلديد) على نفسه، ويف هذه املرحلة ابتعد عن احلياة السياسية، وأخـذ علـى عاتقـه 
  ، حىت توفاه اهللا.القرآنلة إنقاذ اإلميان، وخدمة أمس

 مدينــة الســليمانية، يف كردســتان العــراق،  م يف1904حممــد بــن علــي بــن أمــني، (اخلــال)، ولــد عــام  .9
، وكــان عضــواً بــارزاً يف اجملمــع كــان أحــد العلمــاء الكــرد األعــالم يف التــاريخ املعاصــر شــهرًة وإنتاجــاً 
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ــاً لــرئيس اجملمــع العلمــي العراقــي،  ــاً ثاني العلمــي العراقــي، ويف حمكمــة التمييــز الشــرعية، وانتخــب نائب
لغــة العربيــة األردنيــة، وكــان لــه تــأثري فاعــل يف احلــث علــى التــأليف وانتخــب عضــواً مــؤازراً يف جممــع ال

باللغــــة الكرديــــة، وكــــان مواكبــــاً للحركــــة الفكريــــة واألدبيــــة والعلميــــة يف العــــامل اإلســــالمي، وشــــديد 
االعتنــــاء بنتاجــــات العلمــــاء واألدبــــاء واملفكــــرين املعاصــــرين وبعــــد مســــرية علميــــة حافلــــة بالعطــــاء 

  م).15/7/1989النشاط العلمي تأليفاً ونشراً وحتريراً للمقاالت؛ تويف يف ( واإلنتاج، واملسامهة يف
م)، يف مدينــة ســنندج، نــال شــهادة 1940مظّفــر بــن حممــد بــن حســن، (پرتومــاه)، ولــد عــام ( .10

ماديســـون األمريكيـــة، بـــدأ عملـــه يف وكالـــة  - الـــدكتوراه يف الفيزيـــاء النوويـــة جبامعـــة ويسكونســـن
الفضــائية، وعــاد إلــی إيــران واختــري ممــّثًال للحكومــة يف جلنــة حســن النوايــا ناســا املنظمــة  الفضــاء

وعـــــني كاملستشـــــار األعلـــــى لـــــرئيس اجلمهوريـــــة يف الشـــــؤون العلميـــــة، ورئيســـــاً ملنظمـــــة الصـــــناعة 
فواصـل دراسـته يف فـرع الفيزيـاء الطبيـة، ، لألحباث، وعاد إىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة جمـدداً 

ــــ دكتوراه التخصصــــية؛ وعمــــل يف جمــــال الفيزيــــاء الطبيــــة لعــــالج الســــرطان وختــــرّج مــــن مرحلــــة ال
  م.15/2/2006مبستشفي ناسا، وبعد جهاد ونضال متواصل تويف يف 

العـراق، جتـّول  مفـي قريـة يـاالنپي بكردسـتان1950أمحد بن كاكه حممود بـن خـدر، ولـد سـنة  .11
أن قامــــت الســــلطات العراقيــــة ، وبعــــد درس علــــى يــــد املختصــــني البــــارزينو يف املــــدارس الدينيــــة 

م مــع جمموعــة مــن 1987هــاجر إىل إيــران ســنة مبحاربــة الظــاهرة الّدينّيــة، واملظــاهر اإلســالميَّة؛ 
، واشــتغل م رجــع إىل كردســتان العــراق، وســكن يف حلبجــة1988العلمــاء، واملثقفــني، ويف ســنة 

الم واملسـلمني، تـوّيف بعد أن صرف عمره يف الدعوة واجلهاد وخدمـة اإلسـو  ،بالتأليف والتدريس
  م.25/1/2007يف 

ـــإيران،  .12 مصـــطفى بـــن حممـــد (خـــّرم دل)، وهـــو مـــن املـــؤلفني املرمـــوقني، والبـــاحثني املشـــهورين ب
م) يف قريـة 1936ُولـد عـام (ومـا زال يعـيش يف رحابـه الطيبـة،  ،وعاش مع التفسري سنني طويلـة

العربيـــة جبامعــــة طهـــران يف عــــام دهُبكـــر مبدينـــة (مهابــــاد)، حصـــل علــــی البكـــالوريوس يف اللغــــة 
م) التحـق بفــرع اللغـة العربيــة والعلـوم القرآنيــة يف مرحلـة املاجســتري 1973م)، ويف عـام (1968(

جبامعــة طهـــران، وواصــل دراســـاته العليــا حتـــی حصــل علـــی الــدكتوراه يف الثقافـــة العربيــة والعلـــوم 
وهيئــــة التعلــــيم بـــــ(جامعة  م)، فأصــــبح عضــــواً يف جلنــــة 1979القرآنيــــة جبامعــــة طهــــران يف عــــام (

، وأخـذ يف التـأليف و الرتمجـة، وهـو أحيل إىل التقاعـدم) 1997كردستان) بسنندج، ويف عام (
  اآلن يقيم يف مهاباد. 
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حممـد بـن عبــد الكـرمي بـن أمحــد، لُّقـب بـــ(خواهرزاد) أي: ولـد األخـت، ألنَّ أّمــه كانـت أخــت  .13
أيضـاً بــ(القاضي پنجـويين) ملنصـب قضـائه، ولـد سـنة العّالمة املالّ عبـد الـرمحن پنجـويين، ولُّقـب 

م) يف (پنجـــوين)، وأصـــبح عاملـــاً جلـــيًال، واشـــتغل بالتـــدريس والتـــأليف ومجـــع كثـــرياً مـــن 1868(
 م).1935العلوم ، وتوّيف سنة (

ـــ(املفّسر)؛ ولــد يف مدينــة أربيــل، عــام( .14 م)، 1883حســني بــن ســعدي بــن فــيض اهللا، امللقــب ب
ه يف املـدارس املنتشـرة يف كردسـتان، وأكمـل املـواد املقـّررة، وبعـد أن عـاش أكثـر وجتّول عادة أتراب

من مائة سنة؛ قضاها يف طلب العلم، ونشره، والتدريس، والتأليف واخلدمة والعطاء؛ تـويف عـام 
 م) بأربيل. 1983(

سـان) م)، يف قريـة (بالي1918حممد بن طه بن علـي، املشـهور بــ( حممـد باليسـاين) ولـد سـنة ( .15
التابعــة ألربيــل يف كردســتان العــراق، وكــان إمامــاً وخطيبــاً ومدّرســاً يف املعهــد اإلســالمي، وتــوىلَّ 
القضاء بني الناس، وله دور بارز يف حتريض الناس ضد النظام البعث العراقي، وقدَّم نتاجاً وفرياً 

 م)، ببغداد.24/4/1995للمكتبة اإلسالمية بلغيت الكردية والعربية، حىت وافاه األجل يف ـ(
ــ(خاكي)، ولـــد ســـنة( .16 رگينـــه)  م)، يف قريـــة (هه1929حممـــد بـــن عبـــد الكـــرمي بـــن خـــوارحم امللّقـــب بــ

ـــة لتحصـــيل العلـــوم  التابعـــة حملافظـــة الســـليمانية يف كردســـتان العـــراق، جتـــّول يف القـــرى واملـــدن الكردي
واخلطابـــة، والتـــدريس، وعملهـــا الشـــرعية، وتلّقـــى العلـــوم عنـــد أســـاتذة كبـــار، وتـــوّىل وظيفـــة اإلمامـــة، 

ـــر مـــن أربعـــني ســـنة، وقضـــى عمـــره يف خدمـــة شـــعبه خادمـــاً للـــدين وأهلـــه، إىل أن تـــويف ســـنة  ألكث
 م).2003(

م)، يف 1941علـــي ابـــن عبـــد الـــرمحن ابـــن قـــادر، املشـــهور بــــ(مال علـــي پشـــدري)، ولـــد ســـنة ( .17
أخــذ العلــوم الشــرعية واملنــاهج منطقــة (پشــدر) التابعــة حملافظــة الســليمانية يف كردســتان العــراق، و 

املقررة يف عّدة مدارس دينية أهلية، ومبوازاته استكمل الدراسة اجلامعية، وهـو يف الوقـت احلاضـر 
 يسكن يف أربيل، ومتفرغ للكتابة والرتمجة. 
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